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νοτντοτϊ.

ϋαδ ΓΓαηΙίίυΓΙβΓ ΚβοΜδχνίϊδβηδΰΙιαίΉίοηβ δβηιίηαΓ ^βΙαη^Ιβ ίηι

ΓΓϋ^αΙιΓ 1919 άαηΙί άβΓ ΕίββΓαΙίΙέίΙ βίηβδ ΓΓβυηάβδ άβΓ ΙΜνβΓδίΙ&Ι
ίη άβη Ββδϋζ βίηβΓ Μβίηβη δαηιηιΙυη^ ^πβοηίδοηβΓ Ραρνπ, άίβ νοη

ρπναΙβΓ δβίΙβ \ναΙιΓβηά άβδ "ννίηΙβΓδ 1913/14 ίη Α^γρΙβη βηνοΓΒβη
\νοΓιΙβη \ναΓ. Ιοη Ιβ^β ίγη ΓοΙ^βηάβη δίβηβη άβΓ ηβδιβΓηαΙΙβηβη δΙϋοΙίβ
νοΓ. δίβ δίηά, νοη ΝΓ. 7 αη^βδβηβη, αυδ ΜυηιίβηΙίαΓΙοηηα^β ^β\νοηηβη
υηά ^βηόΓβη δ&ηιΙΠοη άβηι 3. νοΓοηπδΙΙίβηβη ΙαΙιΓηυηάβΓΙ αη.
Ιηι ΗίηηΙί(± αυί άίβ αυββΓοΓάβηΙΙίοηβ Ηόηβ άβΓ ϋπιοΙίΙεοβίβη

Ιιαοβ ίοη ηηίοη ζ\νβοΙίδ ΚαυηιβΓδρειΓηίδ ηβί άβΓ ΚοηιηιβηΙίβΓυη^ αυί
άαδ ΝοΙ\νβηάί^δΙΘ οβδοηΓαηΙίβη ηιϋδδβη υηά άαΙιβΓ ηιαηοηβδ ηυΓ αη-

άβυΙβη Ιόηηβη, \ναδ ηοπηαΙβΓ\νβίδβ ζυ &υδίϋηΓΙίοηβΓ ϋαιΊβ^υη^ ΑήΙαβ

^β^βηβη η&ΙΙβ. Αυδ άβηι ^ΙβίοΙιβη ΟΓυηάβ \νυΓάβ αυί άίβ Ββι§ιώβ
νοη ϋηβΓδβΙζυη^βη νβΓζίοηΐβΙ.

Ββί άβΓ ΕηΙζίίϊβΓυη^ υηά ΒβαΓηβίΙυηο- άβΓ ϋΓΙίυηάβη \νυΓάβη

ηιίΓ ίΓβυηάΙίοηβΓ ΚαΙ υηά ϋηΙβΓδΙϋΙζυη^ νοη νβΓδβηίβάβηβη δβίΙβη
ζυΙβϋ. ΒβδοηάβΓβη ϋαηΙί αοβΓ «οηυΙάβ ίοη \νιι,ηει,μ δοΗϋΒΑκτ υηά

ϋικιοΗ "\νιι,οκΕΝ. δοΗϋΒΑκτ ρπϊίΊβ ηιβίηβ ΤΓαηδδΙίπρϋοηβη άβΓ ΝΓ. % 3

υηά 6 αη άβη Οπ^ίηαΙβη ηαβη υηά δΙβυβΓΙβ βίηβ Κβίηβ \νβΓίνοΙΙβΓ

Εβδυη^βη ηβί. Αυοη "βδΙαΙΙβΙβ βΓ ιώίΓ άβη ΑηάΓυοΙί βίηβδ ηοοη

υηρυΜίζίβΓΙβη ΒβΓΙίηβΓ ΤβχΙβδ, άβΓ πιίΙ ΝΓ. 2 ζυδαηΗΉβη^βηόΓΙ. Ιη

\νίβ ηοΙιβηι ΟΓ&άβ \νΊίοκΕΝδ ΜίΙαΓοβίί; άβΓ ΕάίΙίοη ζυ^υΙβ ^βΙίοηιηιβη
ίδΙ, \νίΓά άβΓ ΕβδβΓ αυδ ΝΓ. 5 υηά 7 βΓδβηβη. — Μβίη ϋαηΙί §ύί
βηάΙίοη άβΓ ΗβίάβΙηβΓ^βΓ ΑΙίαάβηιίβ άβΓ \νίδδβηδοΙιαίίβη, άβΓβη ΕηΙ-

^β^βηΙίοηιηιβη άίβδβ ΡυηΙϋίαΙίοη βπηόυΙίοΜ.

ΓΓαηΙίίυΓΙ α. Μ., ίηι δβρΙβηιηβΓ 1920.
Η. Ι^εΛνβΙά.
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ΝΓ. 1.

ΑηίΐοΙίΓεΙϊδοΙιοΓ Ρ&οΙιΙνοΓίΓα^ 3υ8 ^61Τ1 9· ΡΗϋο-

Ρ&ΙΟΓ 214/3 3- ^γ. ΤΙιοΙΛίδ ΐπι ΟχγιΊιγηοΙιίίεδ. (Ύβ,Μ I.)
Ιην. ΝΓ. 16 Α υ. Β. ϋορρβΙυΓΙίϋΓιάβ, δοπρΙυΓα ίηΙβποΓ 35x15 θπι, ΒοπρΙυΓα βχ-

ΙβΓίθΓ 45 Χ 15 οιιι.

ϋβΓ Ραργηιδ \ναΓ δΙαιΊί ζβΓδΙοΓΙ υηά ίδΙ νοη γπίΓ αυδ βΐηβΓ

«ΓόββΓβη ΖαΜ νοη ΓΓα^πιβηΙβη ζυδαηιηιβη^βδβΙζΙ \νοΓάβη. ϋίβ δβηΓ
ιΜβΙίΙβ ΙηηβηδοηήίΊ ηβδΙβΜ αυδ ηιβηΓ αΙδ 20 ΒΓυοΙιδΙϋοΙίβη, αϋβ

βΓδΙβη 19 Ζβϋβη άβΓ ΑυββηδοηπίΙ. αυδ 5 δοηηιαΙβη Ε&η^δδΙΓβίίβη,

νοη άβηβη ^·βάβ^ ρΓο Ζβϋβ ηυΓ \νβηί^β ΒυοηδΙαοβη βηΙΜΙΙ, υηά
βίηβηι Ι)ΓβίΙβΓβη δΙΓβίίεη; άβΓ ϋηιϊ^β ηβδΙβΓηαΙΙβηβ ΤβίΙ άβΓ ϋΗπιηάβ

(Ι
. 70— 106) αυδ 4 ^ΓόββΓβη υηά 2 ΙίΙβίηβΓβη δΙϋοΙίβη. Ηβπ- ΙΒδ0ηεκ

ηαΙ ηιβίηβ ΖυδαηιηίβηδβΙζυη^ ηαοη^βρΓϋίΊ υηά ζυΓ δθπρΙυΓα ίηΙβποΓ

βίη Μβίηβδ ΓΓα^ηιβηΙ ηίηζυ^βίυηάβη. ϋα βίοΙι Ιηηβη- υηά Αυββη-
δοηπίΐ \νβοηδβΙδβίΙί^ βΓ^αηζβη, βΓ^ίΜ δίοη βίη ηαηβζυ Ιϋο]ίβη-

ΙθδβΓ ΤβχΙ.
ϋίβ δοηπίΊ, βίηβ ^υΙβ ΚυΓδίνβ, \ναΓ αη νίβΙβη δΙβΙΙβη ηίδ ζην

ϋηΙβδβΓΙίοηΙίβίΙ νβΓοΙαΜ, ίδΙ &ϋβΓ άυΓοη άίβ νοη ΟκεΝγεϊ,ι, (ΙουΓη3Ι
οί Ε^γρΙ. ΑΓοηαβοΙο^γ, Βά. V

,

ρ. 16) βηιρίοηΙβηβ ΒβηαηάΙυη^ ηιίΙ

ΡαΓαίίϊη νόΙΙί^ άβυΙΠοη ηβΓνοΓ^βΙΓβΙβη. δίβ νβΓΙαυίΊ δβηΙίΓβοηΙ ζυ

άβη ΗοπζοηΙαΙία=βΓη αυί ΚβοΙο (ΙΓαηδνβΓδα οηαΓΙα). ϋαδ νβΓδο ίδΙ

υηηβδοηπβοβη. ΜβηΓβΓβ δβΙίδΗβΒυη^βη δίηά βιΊίβηηηαΓ.

Ζ\νίδοηβη Ιηηβη- υηά ΑυββηδοηπίΊ ίδΙ βίη δραΙίυηι νοη 4 οηι,

υηΙβΓηαΙη άβδ δοιϊρΙυΓα βχΙβποΓ βίη Καυηι νοη 6 οηι, αυί άβηι ηυΓ

\νβηί^β, ^αηζ δοη\ναοηβ δοηπίΊδρυΓβη \ναΙιΓζυηβηηιβη δίηά.

I. ΌΊθ ΐΤιΊηυιάθηΓοηη.

ϋίβ ϋιΙίυηάβ ίδΙ Ζβυ§·βηυΓΙίυηάβ (ΤβπτιίηοΙο^ίβ ηαοη <ίόκδ, δαν.

Ζ. Βά. 34, ρ. 114, Α. 2
) ηιίΙ ϋορρβΙδΙίιϊρΙυΓ. Ναοη ΗβΓΙπιηίΊ υηά Γοπή

δΙβΙιΙ δίβ ίηι βη^δΙβη ΖυδαηιηιβηΙιαη^ ιώίΙ άβηι νοη δοΗόΝΒΑϋΕκ

(δαν. Ζ. Βά. 39. ρ. 224 ί.
) βάίβΓΙβη ΒβΓΙίηβΓ ΒαΓΙβηβηδνβιΐΓα^ Ρ. ΒβΓοΙ.

11773 ν. 3. 215/4 α. ΟΙιΓ. υηά ΒϋάβΙ, ^ΙβίοηζβίΙί§; ηιίΙ άβηι Ρ3,οΙιΙ-
,*



4 Η. ί,Ε\νΑι.ο:

νβΓΙΓΕ^ ΝΓ. 2, βίηβη ιβυβη ΒβΙβ^ ίυΓ άβη νοη δοΗ&ΝΒΑϋΕΒ Ι. ο.

ηι. Ε. ποΜί^ "βζβίοηηβΙβη ΕηΙ\νίοκΙυη^δ^αη^ άβΓ ρΙοΙβηι&ίδοηβη

ϋορρβΙυτκυηάβ.
1 ΑΙΙβΓάίη°;δ άίπίβη \νίΓ άίβδβη ϋΛυηάβη ηβί άβη

ΙοΙΐαΙβη ϋίπβΓβηζίβπιη^βη, ηιίΙ άβηβη \νίΓ ίηι ϋΓκυηιϊβη\νβδβη οβ-

καηηΙβπηαββη ζυ ΓβοΙιηβη ηαόβη, υηηβάίη^Ιβη Ββ\νβίδ\νβΓΙ πυΓ {ΪϊΓ

άίβ ΕηΙΛνίοκβΙυηοτ άίβδβΓ υΓΙνυηάβηίοπη ίηι ΟχγΓηγηοηίΙβδ ζυδοηΓβίηβη.

ϋίβ Τηβδβ δΰΗόΝΒΑϋΕκδ, άαβ ηβΓβίΙδ ίηι 3. .ΓαηΓηυηάβΓΙ άίβ

ΕηΙ\νίοΙίΙυη^ βίηδβΙζΙ, άίβ δοηΙίββΙίοη ζυΓ νβΓΙϊϋιηηιβπιηι* άβΓ Ιηηβη-

δοηπίΐ ^βίϋηΓΙ ήαΙ, ίΐηάβΙ ίη υηδβΓβΓ ϋΓκυηάβ \νίβ ίηι ΡαοΜνβΓΙΓα^
ΝΓ. 2 νοΙΙβ ΒβΙίΓ&ίΙί»υη». ϋίβ ΑυββηδοηπίΊ βΓδοηβίηΙ αΙδ ΗαυρΙΙβϋ
άβΓ ϋΓκυηάβ. δίβ ίδΙ δοηόηβΓ υηά δθΓ»ί·ϋΙΙί^βΓ ^βδοηπβηβη αΙδ άίβ

δοπρΙυΓΒ ίηΙβΓΪοΓ, ηβίάβΓ άίβ δοηπίΊ ίη άβη ΙβΙζΙβη Ζβϋβη ^βάηιη^ΙβΓ
\\ ίΓά, δθ άαβ βδ άβη Αηδοηβίη ηαΙ, αΙδ ηεώβ άβΓ δοηΓβίηβΓ ^βίϋΓοΜβΙ,

ηιί(*άβπι ίηπι ζυΓ νβΓίϋ^υησ δΙβηβηάβη Καυηι ηΐοΜ αυδζυΙίοηιηιβη.
ΕβΙζΙβΓβΓ ϋηιδΙαηά άϋΓίΊβ άαΓαυί ηίηννβίδβη, άαβ άίβ ΑυββηδοηπίΊ.

ζυβΓδΙ ^βδοηπβηβη \νοΓάβη ίδΙ. ϋίβδ δΙβΜ ίηι ΕίηκΙαη» ηιίΙ άβηι

νοη δοΗοΝΒΑϋΕκ άαΓ^βΙββΙβη Ββίυηά άβΓ ΒβΗίηβΓ ϋΓΙίυηάβ.

ϋίθ Ζβυ^βη δίηά ηίοΜ ηιίΙ Ναηιβη &η^βίϋηΓΐ:; άίβ ϋιΊίυηάβ

οβ^ηϋ^Ι δίοη νίβΙηιβηΓ, \νίβ Ρ. Ηαηιη. 20 υηά άβΓ ^βηαηηΙβ ΒβΓΙίηβΓ
ΤβχΙ, ηιίΙ άβηι νβΓηιβΓκ μάρτυρες (οί. Ι. 106). Οη υηΙβΓηαΙ1) άβΓ

δοπρΙυτα βχΙβπογ, νν-ίβ ίη ΒβΓοΙ. 1 1 773 άβΓ συγγραφοφύλαΕ ^βηαηηΙ
\ναΓ, ίδΙ ηίοΜ ίβδΙζυδίβΙΙβη. ϋίβ Μό^ΙίοΙιΙίβίΙ ηβδΙβηί.

II. Όθτ ΥθτϊτΆ§ΒΪτύί&Ιϊ.
ΙηΙιαΙΙΙίοη ίδΙ άίβ ϋΓκ,υηάβ ηβηιβΓΙίβηδ\νβΓΙ ηίοΙιΙ ηυΓ αΙδ άίβ

οβί \νβίΙβηι αυδίϋηΓΙίοΙιδΙβ υιιΙβΓ άβη ηβυΙβ νοΓΙίβ^βηάβη ΡαοΜ-

ΙίΌηΐΓακτβη άβδ 3. νοΓοηΓίδΙΙίοηβη ^ΙιΓηυηάβΓΙδ, δοηάβπι νοΓ αΙΙβπι

αΙδ ΚβρΓ&δβηΙαηΙ βίηβΓ ρΙοΙβιηαίδοηβη προδοματική μίσθωσις.2 ϋβί·

νβΓτΓα^δίηηαΙΙ ίδΙ ίη ΚϋΓζβ άβΓ ίοΙ^βηάβ:
ϋβΓ ΚΙβπιοη Απολλώνιος νβΓραοΜβΙ δβίηβη κλήρος νοη 30 Απηβη

αη Νεοπτόλεμος Νουμηνίου αυί 1 3άΥιγ ^β^βη βιηβη ΡαοΙιΙζίηδ νοη

60 ΑΓΙΒΐϋβη \νβίζβη. ΟΙβίοΙιζβίΙί^ βθΙνβηηΐ βΓ άβη Εηιρίαη^ βίηβδ

υηνβΓζίιιδΠοηβη πρό&ομα ίη ΗόΙιβ νοη 60 ϋΓαοηηιβη, ο!αδ βΓ ζυΓϋοΙί-

βΓδΙαΙΙβη δθΙΙ, βηβ βΓ άβη ΡαοΜζίηδ βΓη&ΙΙ. ΓϋΓ άβη ΓαΙΙ ο!βΓ ΝίοΜ-

βιΐϋΙΙυη^ άίβδβΓ νβΓρβίοηΙυιη» \νιΓά άβπι ΡαοΜβΓ οϋβ Ββίυ^ηίδ βίη-

»βΓαυηιΙ, άίβ πρόδομα-δοηυΜ αυί άβη ΡαοηΙζίηδ ζυ νβιτβοΙιηβη, υηά

ζ\ναΓ δοΙΙ άίβ νβΓΓβοηηυη^ ίη άβΓ "ν\Γβίδβ βΓίοΙ^βη, άαβ νοη άβιη

έκφόριον βίηβ άβηι "νν^βΓΙ νοη 60 ΒΓαοΙπηβη βηΙδρΓβοΙιβηάβ ΟυαηΙίΙαΙ

1 ΖυδΙιιηιηβη(3 ν^αοκΕΝ, ΑιχΙην ί. Ρ. Γ., Βά. VI, ρ. 367.
2 οί. Ρ. ίοηά. Ιην. ΝΓ. 1889 (= ΡκΕβιοκΕ, 8. Β. ΝΓ. 5761), 0οΙ. ΙΓ, Ι. 5.



ΟπβΛίδοΙιβ Ρ;ιρ)-π. δ

\νβίζβη ίη Α1)ζυ^ ^βηΓαοΜ \νίιά. ϋαΙ)βί \νίΓά άβΓ ΤβηηβηρΓβίδ άβδ

^νβίζβηδ ζυ^πιηοΐβ ^βΙβ^Ι (ώς αν πυυλήται έπί της αλω Ι. 36). ΕΓ-

Ιαη^Ι άβΓ ΡαοΙιΙβΓ ίηι \Υβ^β βίηηιαΗ^βΓ νβπ-βοΙιηυη^ Ιίβίηβ νοΙΙβ

Ββίπβάί^υη§- ίΐα άαδ πρόδομα οάβΓ βίηβ αηάβΓβ βΙ\να ΙιίηζυΙΓβτβηάβ

6βΙά- οάβΓ ΟβΙΓβίάβδοΙιυΙά άβδ νβφϋοΜβΓδ, δο ίδΙ βΓ ηβΓβοηΙί£ΐ, άίβ
ΡαοηΙ υηΙβΓ άβη ^Ιβίοηβη Ββάίη°;υη^βη ίΌιΙζυδβΙζβη, ηίδ βΓ ίϋΓ δβίηβ

ΓοΓάβΓυη^ Γβδρ. ΓοΓάβπΐη^βη ΙίβίΓίβάί^Ι ίδΙ. ϋίβ δοηυΙά άβδ νβΓ-

ραοΙιΙβΓδ ίδΙ άάηη αυοη \νβίΙβΓηίη ίη άβΓ ^βδοηίΙάβΓΙβη \νβίδβ άμϊ

άβη ΡαοηΙζίηδ ίη ΑηΓβοηηυη^ ζυ οπη^βη. ΜΗ αηάβΓβη \νοΓΙβη:

άίβ ΡαοηΙ άίβηΙ ίηι νο-ΓΙίβ^βηάβη ΓαΙΙ άβΓ ΑηιοΓΙίδαΙίοη άβΓ δοηυΙά

άβδ νβΓραοΙιΙβΓδ, \νοηβί άβΓ ΡαοηΙζίηδ άβη ΜαχίηιαΙηβΙΓα^ άαΓδΙβΙΙΙ,

ηίδ ζυ άβηι άβΓ ^αΙιΓΙίοηβ ΓΓυοηΙβιΙΓα^ ζυΓ ΑηιοΓΙίδαΙίοη νβηνβηάβΙ

\νβΓάβη δθΙΙ. ϋίβ μίσθυυσις δΙβΜ ηίβΓ ίηι ϋίβηδΙ άβΓ Τϋ^υη^ άβΓ

δοΙιυΙά άβδ νβΓραοΜβΓδ, δίβ όβζ\νβοΙίΙ ΟΙ&υηί^βΓοβίπβάί^υη^ άυπΛ

ΝυΙζυη^.

III. Όΐβ μίσθωσις αΐβ ΑηιοΓϋβ&ϋοηβ&ηϋοηΓΘθβ.
ϋηδβΓ νβΓΙΓα^ ίδΙ δοηαοη ίη άβη Ζυδ9.ηιηιβηηαη§· άβΓ ζυΙβΙζΙ

ίιυδίϋΙιΓΙίοη νοη ΜΑΝιοκ 1 ηβδρΓοοηβηβη ΑηΙίοηΓβδβ-Ραργή βίηζυδΙβΙΙβη.

Ιηάβηι βΓ άβηι ΚοηΙΓαΜδΙγρυδ ηαοη αΙκ μίσθωσις εώ^βί3βΙ ίδΙ, βΓ-

δοηβίηΙ βΓ αΙδ Ρα"ΓαΙΙβΙβ ζυ άβη νίβΙ1)βδρΓοοηβηβη2 Ρ. Εοηά. III,
ΝΓ. 1168 (ρ. 134) ν. I. 44 α. ΟΙιΓ. δο\νίβ 2 ηοοη υηβάίβΓΙβη ρΙο-
ΙβηιϋίδοΓιβη ϋΓΙίυηάβη, άβηι Ρ. 3ΙΓ. Ιην. ΝΓ. 2351 αυδ άβηι 4. ^ΙιΓ

άβδ ΕυβΓ^βΙβδ I. (244/3) υηά βίηβηι ΓΓβίηυΓ^βΓ ΤβχΙ ν. ^. 174/3.3
Ιη αΙΙ άίβδβη Γ&ΙΙβη οβάίβηβη δίοη άίβ ΡαΓΙβίβη άβΓ νβΓΙΓα^δΙί3Ιβ^οήβ
άβΓ μίσθωσις, υηι βίηβ ΑηΙίαηΓβδβ ζυ ηβ^πίηάβη, \ν;1ΙιΓβηά 1)β-

ΙίαηηΙβΓηιαββη ίη αηάβΓβη άβη ^Ιβίοηβη Ζ\νβοΙί νβΓίΌΙ^βηάβη νβΓ-

ΙΓ&^βη άίβ αηΙίοηΓβΙίδοΙιβ νβΓβίηηαΓυη^ ίη άβη Καηηιβη βίηβδ Όάτ-

ΙβΙιηδΙίοηΙΓαΙίΙδ βίη^βίϋ^Ι ίδΙ (οι. ζ. Β. ΒΟϋ IV 1115; Ηαηι1). 30;

ΚγΙ. II 335 υηά ηβυβδίβηδ Οχγ. XIV 1641).
ϋαδ ΝυΙζυη^δΓβοΓίΙ άβδ ΟΙαυηί^βΓ-ΡϋοΜβΓδ ίη υηδβΓβΓ ϋΓΙίυηάβ

ίδί δβΙΒδΙϊ·ιηάί^, ά. η. βδ ΙπΙΙ ηίοΜ ζυ βίηβηι δυηδΙαηζρίαηά ηίηζυ.4
1
0ΙαυΙ)ί^βγΙ)βίπΘάί^υη2 θυπ-Ιι ΝυΙζυη^, ΒβΓΙίη 1910.
2 οί. (3ίο Ι,ίΙβΓαΙιιΓΕη^αΙιβη Ι)βί 8αι\νΑκζ, ΗγροΙΙιβκ υηά ΗγραΙΙη^ηηα, ρ. 140,

Αηιη. 1, υηά *0ίϊ·βηΙΙίοΙιβ υηά ρπναΙβ υΛυηάβ», ρ. 77, Αηιη. 2; ίοπιβΓ ΚκΕιχΕκ,

ΕΛΓβοΙιΙΙ. υηΙβΓδυοΙιυη^εη, ρ. 72.
3 Ιο1ι νβΓάαηΙίβ άίβ ΚβηηΙηίδ άίβδβγ ΤβχΙβ ΡκΕιϊιοκΕ υηά ΡΑκτδοη.
4 ΑυββΓθΓ(ΙβηΙΙίοΙι ίη1.βΓβδδαηΙβ ΡϊιΓαΙΙβΙβη ζυ άίβδβΓ ΕγδθΙιβίηυηκ άβΓ VβΓ-

\νβικΙυι)^ άβτ ΡαοΙιΙ ζυ αηΙίοΙιΓβΙίδοιιβη ΖκβοΙίβη ΜβΙβΙ άαδ ϊΙΙβΓβ βη^Ι)δθΙιβ ΒβοΙιΙ;
οί·. ΗΑζΕι.τιΝΕ, 6εδθΙιιΌΙ)Ιβ ϋβδ βη^Ιΐ3εΙιεη ΡίϋηάιβοΜδ, ΒΓβδΙίιυ 1907, ίηδΙϊβδ.

ρ. 202 β·. 237. ΗοεΛ\νοκτη, ΗίδΙοιγ οί Εη^ΙίδΙι 1λ\\, Βά. III, ρ. ΠΟί.



6 Η. 1.Ε\νΑι.ο :

Οβιαάβ άίβ ΜΓ άίβ ΖβίΙ, αυδ άβΓ υηδβΓ Ραργιυδ δΙαηιηιΙ, αηζυ-

ηβηηιβηάβ ϋηηιό^ΙίοΙιΙίβίΙ, άβη κλήρος ζυ νβΓρΓδηάβη1, νιΓίΓι3 ίϋΓ άίβ

ΚοητταηβηΙβη άβη ΑηΙαβ ^βηϋάβΙ ηαοβη, άβη ΚοηΙΓακ,ΙδΙγρυδ άβΓ

μίσθωσις ίηΓβη Ζ\νβοΙίβη άίβηδΙηαΓ ζα ηιαοηβη. ΑηηΙίοη Ιίβ^Ι άβΓ

δαοηνβιΐιαΙΙ ίη άβηι ^βηηηηΙβη δΙταβηυΓ^βΓ ΤβχΙ, \νο βδ δίοη υηι

νβππίβΙυη^ άβδ ΑηΙβϋδ αη βίηβηι σταθμός2 ηαηάβΙΙ, υηά ίη ι1βΓ

ΓΓβίΙ)υΓ^βΓ ϋΓΙίυηάβ, \νο β1)βηίαΙΙδ βίη κλήρος ίη Υγά^β δΙβηΙ.

Ιη βίηβΓ αηάβΓβη, δβηΓ ννίοΜί^βη Ββζίβηυη^ δΙβΜ εώβΓ υηδβΓ

ϊβχΙ ίηι Οβ^βηδαΙζ ζυ άβη βυβη ^βηαηηΙβη Ραργπ: \νίιηΓβηά ίη
1.οηά. ΠΙ, ΝΓ. 1168 \νίβ ίη δΙΓ. ΝΓ. 2351 βίηβ μίσθωσις άντί τόκων

δΙίρυΙίβΓΙ \νίΓά, βΓδΙΓβ1)Ι υηδβΓβ μίσθωσις άίβ ΑηιοΓΙίδαΙίοη άβΓ ΚαρίΙαΙ-
δοηαΙά, δο άαβ δίβ ίη άίβδβΓ ΗίηδίοηΙ άβη άβηαΙυπβΓΙβη κ&ίδβΓζβίΙ-

Ιίοηβη ΡαοΜνβΓΙΓϊί^βη ηαηβ δΙβΜ, ίη άβηβη άβΓ νβΓρ&οΜβΓ βίηβη

ηίοηΐ υβζίίϊβΓΙβη ΡαοΜζίηδ έκ προδόματος βΓηαΙΙβη ζυ η&ϋβη οβκβηηΙ.

^άοοη αυο1ι ηιίΙ άίβδβη άαΓί δίβ ηίοΜ νόΙΙί» &υί βίηβ δΙυίβ ^βδΙβΙΙΙ
\νβΓάβη. Ιη άβη νοη ΚΑΒει., δαν. Ζ. Βά. 28, ρ. 317 ί. οβδρΓοοΙιβηβη
ϊαΙΙβη (Βαϋ II 526; 636; ΙΥοκ 20, ζυ άβηβη ηοοη Ρ. ΝβυΙβδΙ.
12 ηίηζυ^βΙΓβΙβη ίδΙ)', καηη ^βΓαάβζυ νοη βίηβΓ άαΙίο ίη δοΙυΙυηι

άβΓ ΓΓάοηΙβ ^βδρΓοοηβη \νβΓάβη. Ιη υηδβΓβηι ΓαΙΙ άα$»β£βη ηβΙίοηιηιΙ
άβΓ ΟΙαυηί^βΓ-Ρ&οηΙβΓ άαδ ΝυΙζυη^δΓβοΙιΙ ζαηΙυη^δΙιαΙηβΓ, ηίοηΙ

αη ΖαΙιΙυη^δ δΙαΙΙ. ϋίβ δοηυΙά άβδ νβΓραοΜβΓδ οβδΙβΙιΙ, ηίδ α!βΓ

ΟΙαυηί^βΓ αυδ άβη ΓΓυοηίβη ίη άβΓ νοι^βδβηβηβη \νβίδβ ΒβΜβάί^υη^

βΓΙαη^Ι ηαΐ Ώά& αοβΓ άίβδβ ηαοη άβΓ ΙηΙβηΙίοη άβΓ ΡαΓΙβίβη άαδ

βίηζί^β ΗαίΊυη^δοΙν]βΙίΙ ηϋάβη δοΙΙβη, βΓ^ίΜ ίοΙ^βηάβ ΒβοηαοΙιΙυη^:

οβζϋ^Ιίοη άβΓ νβΓρίΙίοΜυη^ ζυΓ Κϋοίίζ8ηΙυη^ άβδ πρόδομα ίβΙιΙΙ άίβ

πράΕις-ΚΙαυδβΙ ; ηυΓ ηβί ΕίηΙηΙΙ βίηβδ βασιλικόν κώλυμα, ίηι ΓαΙΙ άβΓ

Είηζίβηυη^ άβδ κλήρος4, ηαΙ άβΓ Ρ&οηΙβΓ ά3δ ΚβοΜ ζυΓ τφάΕις κατά
τό διάγραμμα.5 \νίΓ κόηηβη άβδΐιαΙη ίηι ΑηδοηΙυβ αη ΒΟϋ I 260"

1 ϋΐ»βΓ άίβ ΕηΙ\νίι&ΓυΓι^ άβΓ ΒβΛΙδνβιΊιαΙΙηίδδβ αηι κλήρος οί. ΡΑϋι. Μ. ΜΕυΕβ,

^υΓ. Ρηρ. ΝΓ. 56 υηά άίβ άοΗ ζίΙίβΓΙβ ΙΛΙβΓαΙυΓ. ΝβυεδΙβηδ ΟΕκτΕι., ΡΑϋι.γ-ννΊδδ0\νΑ,

ΑΓΙ. ΚαΙοίίίοί, 8. Α., δρ. 14 (ϊ. Ζατ ΐιαξβ άβΓ VβΓρίαηάυη^ : ΜιττΕιδ, Οηιηάζϋ^β,

ρ. 131, Αηω. 8.
2
οί. Ρ. ΡβΙΓ. III, ΝΓ. 20, 0ο1. II

,
I. 10 «Γ. (ρ. 41) = \νιιχκΕΝ, ΟΙιΓβδΙ. ΝΓ. 450.

δοΙΙίβ ίη Ι. 13 ηίοΙιΙ βΙ\να δανε]ίΣεσθαι ζυ Ιβδβη δβίη?

3 Αυοη ΎβΙα. II 310 ^βηόΓΙ ννοΜ ηίβΓηβΓ, \νοΓαυί Ρ. Μ. ΜΕυΕκ, ΟιίεοΗ. Ί·βχΙβ,

ρ
. 67 η. δ Ιήη\νβίδΙ.

* ϋ1)βΓ άίβ ΕιΓιννίΛνιη^ άβΓ Είηζίρηυη^ άβδ κλήρος αυί Ιαυίβηά·β ΡθοΙιΙ-

νβΓΙΓϊ^β οί·- ΑναοκΕΝ, 0ηΓβδΙ. ζυ ΝΓ. 334. ϋαδ έκφόριον ίδΙ άαηη €Ϊς τό βασιλικόν
ζυ ζαηΙβη, \νίβ δίοΙι αυοΙι αυδ Ρ. ί,ίΙΙβ II 14, Ι. 6, 7 βγ^ίΙ)Ι.

5 ΗίβΓζυ ηβυβδΙβηδ .Ιόκδ, δαν. Ζ. Βά. 40, ρ. 14 ί
.

β οί. ΡΑκ-γδοη, ΑΓοΜν ί. Ρ. Γ., Βά. V
,

ρ
. 512.
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αικ;η ίοΙ^βηάβΓηιαββη ίοπηυΙίβΓβη: άβΓ δοΙιυΙάηβΓ-νβΓραοΜβΓ ΒοΙιυΜβΙ

(αη^βδβηβη νοηι ΓαΙΙ άβδ βασιλικόν κώλυμα) Ιβάί^Ιίοη έτη καρπεία.1

Όιβ ΑηιοΓΙίδαΙίοη ίδΙ ίη υηδβΓβηι ΚοηΙΓαΙίΙ ίη ηβδΙήηηιΙβΓ \νβίδβ

ΙίιιιίΙίβΓΙ : ηυΓ άβΓ άαδ έκφόριον Μάβηάβ Τβϋ άβδ ΓπιοΜβΓΙΓα^δ
δοΙΙ ζυηι Ζ\νβοκ άβΓ δοηυΙάΙίΙ^υη^ νβηνβηά·υη^ Γιηάβη. ϋβΓ ΪΓηβΓ-

δοηυβ ί&ΙΙΙ άβηι ΟΙαυΙ)ί^βΓ-Ρ&οΙιΙβΓ ζυ, άβδδβη ΝυΙζυη^δΓβοΜ δίοΙι

ιΙβηιηαοΙι αΙδ βίηβ ΚοηιηίηαΏοη νοη ΖίηδδαΙζυη^ υηά ΤοΙδαΙζυη^,

η)οΓΙ^α^β υηά νίί£α^β, βηαΓαΙίΙβϊίδίβΓβη Ι&δΙ.2

Αυδ άβηι άβηιοΙίδοηβη ΜαΙβπαΙ, αυί άβδδβη ΒβάβυΙυη^ ίυτ άίβ

ΕΓΙίβηηΙηίδ άβΓ ^πβοηίδοΙι-ίί^γρΙίδοηβη ΑηΙίοηΓβδβ ΡΑκτδοΗ3 ηαοη-

άΓϋχΙίΙίοηδΙ ηίη^βνίίβδβη Υιη,ί, κ.όηηβη νίβΙΙβίοΜ αυββΓ άβη νοη

ΚΕνιι,ι,οϋτ, ΡΓβοίδ άυ άΓοίΙ β^νρΙ., Βά. II
,

ρ. 1254 8". (οί. αυοη Βά. I
,

ρ. 363, 378 π\, 455 ίΓ.) ηβδρΓοοηβηβη ΙΜυηάβη ηοοη Ρ. άβηι. ΟαίΓο
30613 υηά Ρ. άβηι. ΚγΙ. ΝΓ. 41 αΙδ ΡαΓαΙΙβΙβη αη^βίϋηΓΙ νβΓάβη.
Ιηι Κτβίδ άβΓ ^πβοΙη·δοηβη υΓκυηάβη δΙβΜ υηδβΓ ΤβχΙ απι η&οηδΙβη
βίηβΓ δοηοη δβίΙ ^ΙιΓβη νοΓΙίβ^βηάβη μίσθωσϊς, άίβ ηιβΓκ\νϋΓιΙί^βΓ.
\νβίδβ ίη άβΓ βίηδοηΙ^^ί^βη ΕίΙβΓαΙυΓ ηίδηβΓ καυηι Ββ&οΜυη^ ^β-
ίυηάβη ζυ ηαΙ»βη δοηβίηΙ.4

Τβ&. I 105 ν. ^. 103 α. ΟΙιΓ., βίη ΡαοηΙνβΓΙΓα^, άβΓ αυί 5 .ΙαηΓβ

^βδοηΙοδδβη \νιΓά, βηΙΜΙΙ ίη Ι. 48 άίβ ίη ΡαοηΙΙίοηΙΓαΙίΙβη ΜυΓι$
ηβ^β^ηβηάβ ΒβδΙίηιπιϋη^, άαβ άβΓ Ρ&οΜβΓ, ίαΙΙδ βΓ ΓϋΓ άβη νβΓρ&οΙιΙβΓ

ΖαηΙυη^βη εις τό βασιλικόν ηαΙ ΙβίδΙβη πιϋδδβη, άβη νβΓαυδΙα^Ιβη

ΒβΙΓα^ νοη άβηι ΡαοηΙζίηδ ίη Αοζυ^ ηπη^βη άαΓί. δοΙΙΙβ άίβδβΓ

άαδ έκφόριον ϋ1)βΓδΙβί^βη, δο ίδΙ άίβ ϋίίΓβΓβηζ νοηι νβΓραεηΙβΓ ζυ

ζαΙιΙβη. ΚοηιηιΙ άβΓ νβΓρ&οηΙβΓ άίβδβΓ νβΓρΩίοΜυη^ ηίοηΐ ηαοη,

1 οί. ΒΟϋ I 101 , \νο α1)βΓ βίηβ καρπεία άντί τόκων ίη Ρια§β δΙβΙιΙ.

2 Είη ΒβίδρίβΙ βίηεγ &ηηϋοηβη ΚοιηοίηαΙίοη .αϋδ άβηι &ΙΙβΓβη ΙιΌηζΰδίδοηεη

ΚεοΙιΙ »ίΙ)Ι Κοηι,Εκ, ΡίαηιΐΓβοηΙΙίοηβ ΕοΓδοΙιυη^βη, ρ. 149: ,ΝαοΙι α"βΓ ΙΓβδ-αηοίβηηβ

οουδΙυπιβ άβ ΒιβΙα^ηβ ρί1β{*Ιβ Ι)βί ΒβδΙβΠυηίί βίηβδ Νυΐζρίαηάβδ ηυΓ άίβ ΗϋΙίίβ

(ίβΓ ΓΓϋοΙιΙβ άβηι 6ΙδυΙ)ί^βΓ ζοΓ ΑηΓβοηηυη^ ζυ κοηιιηβη, άίβ αηάβΓβ ΗδΙΙΙβ ν>αγ

δβίη Οβ\νίηη, δβίη ίΓβίβγ ΖβίΙ^βηυβ : αΙδο βίηβ ΚοΓηηίηαΙίοη νοη ιηοΓΙ-^α^β υη(3

νίί-{58^β ζυ ΙιαΙη υηά ΙιαΙη'; οί. αυοΙι ϋβδβΙηΒΙ ρ. 164 ί·
. — Είηβη βίββηαΓΙί^βη ΡαΙΙ

βίηβΓ Κοαιοίηαϋοη Ι)βίάβΓ δαΙζυη^δίηδΙίΙυΙβ αυδ άβΓ ϋΓΙ£υηάβηρΓαχί3 (Ιβγ Νοιτηαηάίβ

άβδ 13. ^ιηγηυηάβΓΙδ ζίΙίβΓΙ βέΝΕδτΑι., ΒόΙβ (Ιβδ πιοιιΛδΙβΓβδ οοηιιηβ βΙαΜίδδβηιβηΙϊ

(3β οΓβάίΙ βΙυ(Ιίβ βη ΝοΓηιαικΙίβ (ϊΙιβδβ Ραπδ 1906), ρ
. 16 η. 3: βδ \νίπΐ ζυ^υηδΙβπ

βίηβδ ΚΙοδΙβΓδ βίη ηι0Γί^αί.'β ΙιβδΙβΙΙΙ, άαδ δίοη ηαοη ΑΜαυί νοη 20 ^αηΓβη ίη βίη

νί%α^β νβΓ\ναηάβΗ. — Είηβ \νβίΙβΓβ ΡϋγαΙΙβΙβ ηίβΙβΙ άαδ δίζίΙίδοΙιβ ΚβοΙιΙ, οί. ΡΕκτιι.κ,

8Ιοπα άβΙ άίγ. ίίαΙίαηο, Βο". 4 (1892), ρ. 519, Αηιη. 15 Κ

η ΑΓοΙήν ί. Ρ. Ρ, ΒιΙ. V, ρ. 513.

* Ιοη Ηηάβ βίηβη Ηίη\νβίδ αυί Τβο. I 105 ιοι ΖυδΐιηηιβηΙιαηρ άβΓ ΑηΙίοΙιΓβϊβ-

Ρηργπ ηυΓ Ι)βί ΒΑκΕι., Vβγίϋ^υη(?8Ιιε?οΙιιΉπΙίυη^βη; ρ. 39 η. 4
.



8 Η. Ι,Ε\νΑιΛ):

5θ \νίΓά (Ι
. 50, 51) άβπι Ρ&οΜβΓ άίβ ίοΙ^βηάβ Ββίυ^ηίδ βίη^βΓϋυηιΙ:

έΕέστωι ΤΤτολεμαίωι έάν τε βουληται πράΕαι αυτόν, έάν τε αίρήται

έπιγεωργεΐν τον κλήρον τώ[ν] [αύτώ]ν έκφορίων εις τον μετά ταΰτα

της μισθώσεως χρόνον έως άν τά έαυτοΰ κομίσηται μετά των καθη
κόντων1 ....[..], ά. η. βΓ άαΓί άίβ ΡαοΙιτ ίοΓΙδβΙζβη, Ιιίδ βΓ πιΓ
δβίηβ ΓοΓάβΓυπ^βη ηβίπβάί^Ι ίδΙ, \νοοβί άβΓ Ζυ8αηιηιβηη&η^ ηι. Ε.

βΓ^ίΜ, άαβ άίβδβ Ββίπβάί^υη^ άυΓοη άαδ ύπολογεΐν έκ τών έκφορίων

(Ι
.

49) βΓίοΙ^βη δθΙΙ. ΌβΓ Τϋ^υη^διτιοάυδ, α.βΓ ηίβΓ άβηι Ρ&οΜβΓ ηαοη

ΑηΙαυί άβΓ ΡαοΜζβίΙ \ναηΙ\νβίδβ αη δΙβΙΙβ άβΓ πράΕις ζυΓ νβΓίϋ^υη^
^βδΙβΙΙΙ \νίΓά, ίδΙ ίη υηδβΓβΓ ϋΓκυηάβ (α1)^βδβηβη νοηι ΓαΙΙ άβδ

βασιλικόν κώλυμα) νοη νοπιηβΓβίη αίδ βίηζί^βΓ νβΓβίηοαΓΙ. ϋβηι

Ζ\νβοκ, άβη ίη Ύβίο. I 105 άίβ βΙ\ναί^β ΓοΓΙδβΙζυη^ άβδ ΡαοΜνβΓ-
Ιι&Ηηίδδβδ νβΓίοΙ^Ι, άίβηΙ ίη υηδβΓβηι ΓαΙΙβ δοηοη δβίηβ Ββ^Γϋηάυη^.
ϋαοβί \νίΓά ίη υηδβΓβΓ ϋΓκυηίΙβ, \νίβ δοηοη βηναηηΙ, αυββΓ ΜΓ

άίβ πρόδομα-δοηυΙά αυχη ίϋΓ αηάβΓβ2, βΙ\να ηοοη βηΜβηβηάβ ΟβΙά-

οάβΓ ΟβΙΓβίάβδοηυΙάβη άβδ νβΓρ&οΜβΓδ άίβδβΙοβ ΑΓΙ άβΓ Τϋ^υη^
νοΓ^βδβΙιβη (οί. Ι

. 37—39). ϋαβ άίβ ΡαΓΙβίβη οίϊβηδίοΙιΙΙίοΙι ^βΓαάβ
αυί άίβδβ ΚΙαυδβΙ ΟβννίοΜ Ιβ^βη, ΙβηιΊ βίηβ βίηίαοηβ Εην&^υη^.
ϋαδ ττρόδομα, άαδ ίη \νβίζβη ηαοη άβηι ΤβηηβηρΓβίδ υιϊι^βΓβοηηβΙ, νοη

άβηι έκφόριον ίη ΑΥ>ζη§ ^βηΓαοηΙ \νβΓάβη δοΙΙ, ηβΙΓα^Ι 60 ϋΓ^οΙιηιβη,

άαδ έκφόριον 60 ΑιΙεώβη. ΟκΕΝΓΈιχ-ΗϋΝτ3 δοη&Ιζβη άβη ΝοπήαΙ-

ρΓβίδ άβδ \νβίζβηδ ίϋΓ άαδ 3
. ΙαηΓηυηάβΓΙ ά. Οιγ. άιιϊ 2 ϋΓ&οηηιβη

ρΓο ΑΓΙα1)β.4 ϋβΓ ΤβηηβηρΓβίδ5, άβΓ βηβη ^βΓαάβ άβδΙιαΙη ίη υηδβΓβηι

νβΓΙΓα^ ίϋΓ πιει%βηβηά βΓκΙ&ΓΙ \νίΓά, ηιυβ ηίβάπ^βΓ ^β\νβδβη δβίη

αΙδ (3βΓ άυΓοηδοηηίΙΙΙίοηβ ΜαΓκΙρΓβίδ. ΑηβΓ δβΙηδΙ \νβηη ηιαη

1 ϋΓαοηηιβ αΙδ ΤβηηβηρΓβίδ ρΓο ΑΓΙεώβ ζυ^Γυηάβ Ιβ^Ιβ, \νϋ,Γάβ άίβ

1 δοηοη άίβ ΕάΉοΓβη νβπηυΙ(ίη τόκα»ν ; (ί. Αηηι. ζυ Ι. 51.

2 ΒβδοηάβΓδ άβυίΙίοη Ι. 47 έάν τι αλλο προσοφειλήση.

3 Ρ. Ηΐϋ., ρ. 259, Αηιη. ζυ 91 Ι. 11 ο. ρ. 245, Αηιη. ζυ 84 (α) Ι. 8
.

9
.

4 ΟΕκτΕι. νβΓ\νβίδΙ πιίοΙι οπβίΊίοΙι ηοΛ αυί Ρ. ΡβΙΓ. II ΝΓ. 33 α. υη(Ι ϋαζυ
\νιιχκΕΝ, ΟδΙπιΙία I, ρ. 667.

6 Ιη Ρ. Ηί1). 84 (α), \νο άαδ νβΗ;αϋίΙβ ΟβΙΓβίάβ άφ· όίλω 8βηβίβΓ|; «·βκΙβη

δοΙΙ, ίδΙ άίβ τιμή, ΟΙ»βΓ (Ιί6 ςυίΙΙίβιΙ \νιΓά, ηίοΙιΙ 1)βζίίϊβΓΙ, \νβδηαΙΒ άίβ ΙΙΓκυικΙβ νοη
ηιβηΓβΓβη ΟεΙβΙιΓΙβη αΙδ βίη ΓαΙΙ άβΓ εΙ&Ιίο ίη δοΙυΙυηι 8υ%βί&βΙ \νίΓύ. οί. Ρ. Μ. ΜΕυΕκ,
Οπβοή. ΤεχΙβ, ρ. 47 υηά ηβυβδΙβηδ ζυ άίβδβΓ ΓΓα^β ΟκΕΝΓΕι.ι.-ΗϋΝτ, Οχγ. XIV,

ρ. 56. 57.

6 Είηβ ϋηΐΓβοΙιηυη^ νοη 6βΙά ίη 6βΙΓβΜβ όίβΙβΙ (Ιίβ Ββοηηυη^ Ρ. ΡδΙ. IV
388 VβΓδο (άαζχι νν^εκΕΝ, ΑιοΙιίν ί. Ρ. Ρ., Βά. 6, ρ. 391). 60 Οπιοηιηβη ννβηΙβη

ηίβΓ (Ι
. 41) ^ΙβίοΙι 60 ΑγΙεώβη \νβίζβη ξβ3βίζΙ. ϋίβ υηκβ(:ηηυη^ βγίοΙ^Ι ίηι Ζυ-

δαηιπιβηηαη^ ηιίΙ άβΓ ΖαηΙυη§ είπβδ έκφόριον, δο άά& άίβ VβΓπιυΙηη^ ηαηβΙίβ^Ι,
άπβ βδ δίοη υηι βίηβη &ηηΙίοηεη ΤαΙοβδΙαηά ΙιειηάβΙΙ, «·ίβ ίη υηδβΓβΓ ϋΓΚυηΰβ [ίη
άβΓ ΚθΓΓβΙίΙϋΓ )κί^βΓΪΐ^1.].
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πρόδομα-δοηυΜ άβδ νβΓρϋοηΙβΓδ ηοιτηαΙβπνβίδβ άυΓοη άειδ έκφόριον
άβδ βίηβη ^ηΓβδ, αυί Λαδ άίβ ΡαοΜ ^βδοΙιΙθδδβη \νίπ1, ^βάβοκτ.
\Υβηη αΙδο άβπι ΡέΙοΜβΓ-ΟΙαυΙ3ί^βΓ άίβ Ββίυ^ηίδ ζυηι έπιγεωργεΐν
βίη^βΓ&υηιΙ \νίΓά, δο Γβοηηβη άίβ ΡαιΊβίβη ιϊαοβί οίϊβη1)αΓ ηπΙ άβηι
ΗίηζυΙΓίΙΙ ηβυβΓ δοηυΙάβη άβδ νβΓραοΜβΓδ. ΑυοΙϊ ΓϋΓ άίβδβ κϋηηΊ^βη
δοηυΙάβη δοΙΙβη άίβ ΝυΙζυη^βη ηαίίβη. Εδ ίδΙ ηίοηΐδ αηάβΓβδ αΙδ

άβΓ Οβάαηκβ άβδ ρί^ηυδ ΟοΓάίαηυαι, άβΓ υηδ ηίβΓ ίη βίηβΓ ΙΙΑυηάθ
άβδ 3. νοΓοηπδΙΙίοηβη ΙαηΓηυηάβιΙδ βηΙ^β^βηΙπΙΙ.
Ιη άβΓ δοη\νίβπ^βη ΓΓα^β ηαοη βίηβΓ βΙχνα άίη^Ιίοη ^βδίοηβΓΙβη

δΙβΙΙυη^ άβδ ΝυΙζυη^δοβΓβοΜί^Ιβη
1
βΓ^ίηΙ ιιηδβΓ ΡαργΓυδ ηίοηΙδ. Εδ

ίβηΙΙ ίη ίηηι βίηβ ΒβδΙίηιηιυη^ \νίβ άίβ ίη Ρ. Τβη. I 105, Ι. 36 ί.
,

άβΓ

ίϊιΓ άίβδβ ΓΓα^β ^Γθββ ΒβάβυΙυη^ ζυΙίοηιηιβη άϋΓίΊβ.

[Βασιλ]εύοντος Πτολεμαίου το[0 Πτολεμαίου και Β]ερενίκης θεών

[Εϋεργ]ετών έτους ένάτο[υ έφ· ίερέως Άνδρονί]κου τοΰ Νικάνο-

[ρος Ά]λεΕάνδρου καϊ θεών Σωτήρων και θεών Αδελφών καϊ θεών

[Εύε]ργετών καϊ θεών Φιλοπατόρων, κανηφόρου Αρσινόης Φι-

λαδέλφου Πτολεμαίδος της (Πτολεμαίου τοΰ> Έμπεδίωνος μηνός Πανήμου

εν Θώλθει τοΰ 'ΟΕυρυγχίτου. Έμίσθωσεν Απολλώνιος

Μακεδών τριακοντάρουρος κληροΰχος τών ουπω ύφ' η

γεμόνα Νεοπτολέμωι Νουμηνίου Πέρσηι της έπιγο

νής τον έαυτοΰ κλήρον δλον εις ενιαυτον σπόρον

καϊ θερισμόν ενα· άρ[Ε]ει δέ ό σπόρος της μισθ[ώσ]εως έν

τώι δεκάτ[ωι έτ]ει ών ο
ί

καρποί εις το έν[δέκα]τον έτος,

άσπερμοί ακ[ίνδυ]νον πλην άβρόχου έκφ| ορίου | πυρών

άρταβ[ώ]ν [έ]Ε[ήκον]τα
·
έάν δέ τις γή αβροχ[ος γένηται, παρα-]

δεχέ[σθω Άπολλών]ιος Νεοπ[τ]ολέμ[ω]ι κα[ |

έκφ[όριον της άβ]ρόχου γης γενομένη[ς. Τα δέ έκφό-]

ρια [τά συγγεγρα |μμένα άποδότω Νεοπτόλεμο[ς ·Απολ-]

λω[νίωι έμ] μηνϊ Δύστρωι τοΰ ενδεκάτου ετου[ς σΐ-]

τον [καθα]ρ[ό]ν καϊ άδολον τον γενόμενον έν τώ[ι κλή-|

ρωι μ[έτρ]ωι χόι δικαίωι μετρήσει δικαίαι καϊ ά[πε-]

νεγ[κά]τω εις Θώλθιν ού άν Απολλώνιος συντ|ά|Εηι

| ίδίωι άνη]λώ[μα |τ
ι - έάν δέ μή άποδώι κατά τά γεγραμ-

1 οί. ΜιττΕιδ, (ϊπιικIζϋ^β, ρ
. 153. ΡΑκτ^η, Ι. ο. Ι,ΕνΥ, 6κυαΗοτδ ΒβίΙΓ&^β,

Βά. 56, ρ. 813 ί.



III Η. 1·Εηάμ):

[μένα, άποτεισάτ]ω Νε| ο |π[τ]όλεμος
"
Απολλωνία» τι

μην της άρτά[βης έκαστης τ]ώμ πυρών δραχμάς

δέκα και ή π[ράΕις] έστω "Απολλωνία» παρά Νεοπτο-

λέμου πράσ[σοντι] κατά τό [δ]ιάγραμμα. Κυριευέτω

δέ [Ά |π[ολ]λ[ώνιος τ]ών καρπών έ"ως [ αν | τά αυτοΰ κο-
[μίσηται. ?Εάν δέ τι] πραχθή Νεοπτόλεμος Οπερ το[0|

[κλήρου ή υπέρ Άπο]λλωνίου εις τό βασιλικόν η άλλο τ[ι|

[καθ· όντινοϋν τρ|όπον, ύπ[ο]λογίτω Νεοπτόλεμος εϊ[ς|

[τά έκφόρια. ΓΟμολογε|ΐ δέ ?Απολλ[ώ |νιος έχειν παρά Νεοπτολ|έ-]

[μου πρόδομα άτοκον | χαλκου [ν]ομίσματος δραχμάς έ[Ε- 1

[ήκοντα- ταυτας δ]έ άποδότω Απολλώνιος Νε[ο]πτολέμ-

|ωι πρό του αυτόν ή τ]ά έκφόρι|α| κομίσασθαι- εάν δέ μ[ή|

[άποδώι, έΕέστω Νεοπτ|ολέμω[ι ά]νεπευθύνωι [δ]ντ[ι ύπο-|

[λογεΐν σΐτον τών] έΕήκον[τ |α δραχμών άπ[ό | τώ[ν έκ]φο-

| ρίων τιμής ως άν π |ωλ[ή]τα| 1 1 έπϊ της άλω καϊ προσδεχέσθω

| Απολλώνιος" εάν δέ μή έκ|ποιήι κ[ο]μίσασθαι ά|λλά] προσοφειλή-

| ση τι "Απολλώνιος Νεο |π
|

τολέμ]ωι [ή] σιτικόν ή χαλκικόν, έπι-

[γεωργείτω Νεοπτόλεμος τόν κλή]ρον τοΰ αϋτοΰ έκφορίου καϊ

[ύπολογείτω επί τώι, έως άν τά α]υτοΟ κομίσηται. Βεβαιούτω

|δέ Απολλώνιος Νεοπτολέμωι τόν | κλήρον και τους κατασπαρέν-

| τ]α[ς] έν αύτώι καρπο[ ϋς | κα| θ
·
ά | μ[ε |μίσθωκεν

· έάν δέ μή βεβαιώση

κατά τά γεγραμμέ[να, άπ|οτεισάτω Απολλώνιος Νεοπτολέμωι

έπίτιμον άργυρί|ου δρα|χμάς χιλίας, έάμ μή |τ]ι βασιλικόν

κώλ[υμ|α γέν[η|ταΓ |έάν δέ τι βασιλικόν κώλυμα γ]ένηται, άπο-

δότ[ω| Άπ[ο]λλ[ ώ]νιος Ν
[

εο]πτολέμ| ωι τάς έΕήκοντα δρα]χμάς τό πρό

δομα |κ|αί άν [τι| άλλο π| ροσοφ |ειλήση [παραχρήμα" έάν δ|έ μή άποδώι,

άποτ[ει |σάτω [ή ]μιόλι[ ον και ή π]ρσ£[ις έστω Νεοπτολέμ |ωι παρά

Απολλωνί[ου] πράσσ[οντι κατά τό διάγραμμα. Ή] δέ

συνγραφ| ή
|

ήδε κ| υρία έστω ου άν έπιφέρηται· μάρτυρες. |

δραΙίυιη νοη 4 οηι.

Βασιλεύοντος Πτολ[εμαίου τοΰ] Πτολεμαίου και Βερενί

κης θεών Ε[ύ]εργετώ[ν έτους ένά]του έφ· ίερέως Ανδρόνικου

τοΰ Νικάν| ορ |ος Άλε[Εάνδρου κ]α·ι θεών Σωτήρων και θεών

Ά[δ|ελφών κα[ϊ] θεών [Ευεργετών κ]αϊ θεών «Φι» Φιλοπατό



6πβΛίδΛβ Ραρνπ.

ρων [κ]ανηφό[ρ]ου Άρ[σινόης Φιλαδέλ]φου ΤΤτολεμαίδος της

Πτολεμαίου τοΰ Έ[μπεδίωνος μη]νός ΤΤανήμου έν Θώλ-

Φει τοΰ 'ΟΕυρυ[γχίτου νομοΰ.] Έμίσθωσεν [[εμ]] Απολ

λώνιας Μακεδών τ[ριακοντάρουρο]ς κληρ[οϋ]χος τών οΰ-

πω ύφ· ηγεμόνα Ν[εοπτολέμωι Ν]ουμη[ν]ίου ΤΤέρσηι

της έπ[ι]γονής [τον έαυτοϋ κ]λήρο[ν δ]λον εις ένι-

αυτόν σπόρον κα[ϊ θερισμόν ένα· ά]ρΕει δ[έ ό] σπόρος της

μισθώσεως έν [τώι δεκάτωι έ]τ[ει ών οί] καρπ[οϊ] ει[ς]

τό ένδέκατον έτ[ος, άσπερμοί ά]κί[νδυνο]ν πλ[ήν άβ]ρό-

χου έκφορ[ίο]υ πυ[ρών άρταβών έ·]Ε[ήκοντ]α
"
έάν [δε τις]

γή άβροχ[ος] γένη[ται, παραδε]χέσ[θω Ά]πολλώ[νιος]

Νεοπτολ[έ]μωι κ[ ] έ[κφόρι]ον τ[ής αβρό-]

χου γης [γε]νομέν[ης. Τά δέ έκφόρι|α [τά συν |γεγ[ραμμέ- 1

να άποδ[ό]τω [Νεοπτόλεμος Άπολ]λ[ωνίω]ι [έμ μη-]

νϊ Δύστ[ρωι] τ[οΰ ενδεκάτου έτους σΐτον καθα ]

ρόν και αδ[ολ]ον τό[ν γενόμε]νον [έ]ν τώι κλ[ή |ρωι μέτρωι

χόι δικα[ί]ωι μετ[ρήσει δ]ικαίαι και άπ[ε]νεγκάτω

εις Θώλθειν [ού άν Άπ]ολλώνιος συντ[ά]Εηι ίδίωι

άνηλώματι" έάν [δέ μή ά]ποδώι κατά τά γεγραμμέ-

να, άποτεισάτω Ν[εοπ]τόλεμος Άπολλωνίωι τι

μήν της άρτάβης έκαστης τώμ πυρών δρα-

χμάς δέκα καϊ ή πράΕις έστω Άπολ[λ]ωνίωι πα

ρά Νεοπτόλεμου πράσσοντ[Ί κ]ατ[ά] τό διάγραμ

μα. Κυριευέτω δέ Άπολλώνι[ος τώ]ν κα[ρ]πών έως άν

τά αύτοΰ κομίσηται. Έάν δ|έ τι πρ]αχθήι Νεοπτόλε

μ[ος] ύπέρ Απολλώνιου ή ύπ[έρ] τ[ο |0 κλήρου αύτοΰ <είς τό)

β[ασι]λικόν ή άλλο τι κ[αθ· όντ]ινοΰν τρόπον, ύπολο-

γείτω Νεοπτόλεμος ε[ίς] τά [έ]κφόρια. Όμολογεΐ δέ Απολ

λώνιος έχειν παρά Νεοπτολ[έμο]υ πρόδομα άτοκον χαλ

κοΰ νομίσματος δραχμάς [έΕ|ήκοντα· ταύτας δέ

άποδότω Απολλώνιος Νεοπτ[ολέ |μωι προ τοΰ αύτόν

ή τά έκφόρια κομίσασθαι· έάν [δέ μ|ή άποδώι, έΕέστω

Νεοπτολεμωι άνεπευ&ύνωι όντι ύπολογεΐν σΐ

τον τών έΕήκοντα δραχμών [ά|πό τών έκφορίων τιμής
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ώς αν πωλήται έπί της άλω και προσδεχέσθω

Απολλώνιος- εάν δέ μή έκποιήι κομίσασθαι άλλα

προσοφειλήση τι Απολλώνιος Νεοπτολέμυυι ή σι-

τικόν ή χαλκικόν, έπιγεωργείτω Νεοπτόλεμος τον

κλήρον το[0] αύτοϋ έκφορίου και ύπολογείτω έπί τώι,

έως άν τα αύτοϋ κομίσηται. Βεβαιούτω δέ Απολλώνι

ος Νεοπτολέμωι τον κλήρον και τούς κατασπαρέντας

έν αύτώι καρπούς καθ· α μεμίσθωκεν έάν δέ μή βε-

βαιώση κατά τά γεγραμμένα, άποτεισάτω Απολ

λώνιος Νεοπτολέμυυι επίτιμ[ον | αργυρίου δρα-

χμάς χιλίας, έάμ μή τι βασιλ[ικόν] κώλυμα [τ]έν[η-]

ταΓ έάν δέ τι βασιλικόν κώλυ[μα γένηται, άποδό-]

τω Απολλώνιος Νεοπτολέμωι τάς [έΕήκοντα]

δραχμάς τό πρόδομα και έάν τι άλλο προσ[οφει-]

λήση παραχρήμα" έάν δέ μή άποδώι, άποτεισά[τω ή-]

μι[όλ]ιον και ή πράΕις έστω Νεοπτολέμωι παρά Ά[πολ-|

λω[νίο]υ πράσσοντι κατά τό διάγραμμα. 'Η δέ [συν-]

Τρα[φή ήδε κυρί]α έστω ού άν έπιφέρηταΓ μά[ρτυρες|.

ΕΓίδυτβΓυη^βη.
Είη. 5. ϋίβ ΕροηγιΉβηάαΙίβΓυη^ αυ§ άβηι 9. 3άΙιτ άβδ ΡΙιϋοραΙοΓ
\ναΓ 1)βΓβίΙδ άυΓοη Ρ. Οι-άά. 13 υηά 14 ΒβκαηηΙ.
ϋβΓ Τά§ άβΓ ϋΓκυηάδβΓποΜυη^ ίδΙ ίηι ϋαΙυηι ηίοΜ ^β-

ηαηηΙ. Αη βίηβ βΙ\να ηυΓ νοΓΙ&υβ^β ΑυδΙαδδυη^ άβΓ Τα^βδ-
άη§ά\)β, άιβ βΙ\να ηαοΜηί^Ιίοη ΜΙΙβ βίη^βίυ^Ι \νβΓάβη δοΙΙβη

(οί. νοΛβιϊιβΓΙίυη^ ζυ Οχγ. XIV 1628), ίδΙ ηίοΜ ζυ άβηΙίβη,
\νίβ Ι. 56 βΓ^ιΙ)Ι, ίη άβΓ δίοΙι άίβ ΟιΊδαη^αηβ υηηίίΙΙβΙηαΓ αη

άβη ΜοηαΙ αηδοηΙίββΙ, οΙιηβ άάίϊ ίΓβίβΓ Καυηι ^βΙαδδβη \ν&Γβ.
Ιη άβΓ ϋαΙίβΓυη^ άβΓ Ζβυ^βηυΓΙίυηάβη ίβΙιΙΙ νίβΙηιβηΓ 1)ίδ ζυηι

Αυδ^αη^ άβδ 3. ^ηΓηυηάβΓΙδ Γβ^βΙηιαβί^ άίβ Αη^εώβ άβδ Τα^βδ:
οί. Ρ. ΒβΓοΙ. 11773 (δαν. Ζ. Βά. 39, ρ. 224 ί.)1; ΕΙβρη. 1—4;

ΟΓαά. 10; ΗαηΛ. 26; Ηίη. 84(α); 89; 90; 96. ΡδΙ. IV 321 ; 389.

1 ΕΒβΗ3θ Ρ. ΒβΓοΙ. 11 768 Α, βίη ΜδΙιβΓ υηριΛΙίζίβγΙβΓ Ρ»οΜνβΓΙγα^ α0δ

άβια 3. ο!βδ ΡΙοΙ. V. ΕρίρΙιαηβδ (203/2), άβδδιτι ΚβηηΙηίδ ίοΙι άβΓ ϊΥβυη(3Η(ΛΙίβίΙ

δαιΐυΒΑΗτδ νβΓάαηΙίβ.
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Εοβηδο (ηηοΙι νναοκΕΝδ ίΓβυηάΙίοηβΓ ΑυδκυηίΊ) ίη άβηι νοη ΕοοΑκ

βάίβΓΙβη ΟαίΓβηβΓ Ζβηοη-Ραρ. ΝΓ. 3 (ΑΓοΙιίν ί. Ρ. Γ., Βά. 6, ρ. 449).
Αη άβΓ βηΙδοηβίάβηάβη δΙβΙΙβ δίηά ζβΓδΙόΓΙ : Ηευηη. 24 ; Ηίη. 88 ; 145 ;
ΡβΙΓ. II 44 (ρ. 143) ; III 55 (α) ίρ. 160); ΡδΙ. IV 385. ΝίοηΙ ηίβΓηβΓ
^βηόΓΙ Ρ. ΟΓαά. 3, άα^β^βη κόηητβη Ρ. ΟΓαά. 13, 14 υηά Ηί1). 171

ΓΓα^ηιβηΙβ νοη Ζβυ^βηυΓκυηάβη δβίη. ϋίβ ΠίΓβΓ ΓβοηΐΙίοηβη

ΟυαΙίΙαΙ ηαοη ζ\νβίίβΙηαίΊβη δοΙάαΙβηΙβδΙαηιβηΙβ άβΓ ΡβΙπβ-Ραρνπ
(οί. ϋοβΓ άβη δΙαηά άβΓ ΓΓα^β: ΚκΕιχεκ, ΕιηιβοΜίοηβ ϋηΙβΓ-

δυοηυη^βη, ρ. 320 ί.
) δίηά άαοβί ηίοηΐ ηβΓϋοκδίοΙι%Ι. ϋίβ

Ζβυ^βηυΓκυηάβη \νβίδβη άβηιηαοΙι Ιίβζϋ§Ιίοη (1βΓ ϋαΙίβΓυη^ άίβ-

δβΙυβ ΕΓδοηβίηυη^ αυί, \νίβ διβ ίόΓ άαδ άβηιοΙίδοηβ ΜαΙβπαΙ

ζυβΓδΙ νοη Κκαι,ι. ηβοηαοΜβΙ \νοΓάβη ίδί, οί. δριει;ΕιΒΕκο ίη δβίηβΓ

Αυδ^εώβ άβΓ ΟευΓβηβΓ άβηιοΙίδοηβη Ραργπ, νοπνοιΊ, ρ. Χ. ϋίβ

βίηζί^β Ζβυ^βηυΓκυηάβ αυδ άβηι 3
. ΙαήΓηυηάβιΙ; ηιίΙ Αη^αηβ

άβδ Τα^βδ \ναΓβ ηαοη άβηι ηβυΙβ νοΓΙίβ^βηάβη ΜαΙβπαΙ, δο\νβίΙ

ίοη δβΙιβ, Ρ. ΡβΙΓ. II 47 (ρ. 154), ίαΙΙδ άίβδβΓ ηιίΙ ννιι,οκΕΝ

(βόΙΙ. ΟβΙ. Αηζ. 1895, ρ. 164) ίηδ 13. ^πΓ άβδ ΡηϋοραΙοΓ ζυ
δβΙζβη ίδΙ.

Είη. 7, 8. ϋβΓ νβΓρ&οΜβΓ ίδΙ κληροΟχος τών οΰπω ύφ· ηγεμόνα
οί. άαζυ Ρ. Μ. ΜευΕκ ζυ Ρ. Ηαπιη. 26, Ι. 13. ϋβΓ Ρ&οΜβΓ,

Νεοπτόλεμος Νουμηνίου, ίδΙ αυδ άβηι νοη δοΗόΝΒΑϋΕκ (δαν. Ζ. Βά. 39,

ρ. 224 ί.
) βάίβΓΙβη Ρ. ΒβΓοΙ. 11 773 οβΙαιηηΙ. ΕΓ ηβ^β^ηβΙ ηοοη

ίη βίηβηι κΙβίηβη, αυδ άβηιδβΙυβη ^πΓ ννίβ υηδβΓβ ϋΓκυηάβ
δΙεαηηιβηάβη ΓΓ&ηκίυ,ΓΙβΓ ΓΓα^ηιβηΙ βίηβδ ΡαοΜκοηΙΓακίδ, ίη

άβηι βΓ ^ΙβίοηίαΙΙδ αΙδ Ρ&οΜβΓ αυίΊπΙΙ. \ναηΓδοηβίηΙίοη ^βηόιΐ
άίβδβδ ΓΓα^πιβηΙ, άαδ αυίϋβΓ άβΓ ϋαΙίβΓυη^ ηυΓ 4 υηνοΙΙδΙα.ηάί^6
ΖβίΙβη υηιίαβΙ, ζυ βίηβηι ϋυρΙϋίαΙ υηδβΓβδ ΤβχΙβδ.

ΕΊη. 10. οί. Ρ. ΕϋΙβ Π 3, Ι. 3 υηά άίβ βηΙδρΓβοηβηάβ νΥβηάυη^ ίη
άβηι αΙΙίδβηβη ΡαοΜνβΓτΓα^ 0. 3

. Α. II 1055 (Κβουβϋ άβδ ΙηδοΓ.
ΪΠΓ. §ν. I

,

ρ. 238), Ι. 18-20.
Είη. 11. ών Ι. ου οί. Ρ. ΕίΙΙβ II 1, Ι. 7 υ. 13.
Είη. 12. άσπερμοί Ι. άσπερμί = ανευ σπέρματος οί. δΙαΙΙ αΙΙβΓ
6κΕΝΓΕ^ί-ΗϋΝτ ζυ Τβο. I 61 (η), Ι. 17. ΡαοΜ σύν σπέρματι Ιίβ^Ι
νοΓ ζ. Β. ίη ΝΓ. 2 οί. Ι. 14, 15, δο\νίβ ίη άβη ,|ϋη^δΙ ρυΜίζίβΓΙβη
Ρ. Οχγ. XIV 1628, Ι. 14 ίΓ.; 1629, Ι. 14 ί.

Ζυ άβΓ \νβηάυη^ άκίνδυνον πλην άβρόχου οί. Ρ. ΕίΙΙβ II 3
,

Ι. 4
,

5
.

ϋαβ άίβ ΚΙεαιδβ)., άβΓ Ραοηίζίηδ δοΙΙβ άκίνδυνον δβίη, ίη

άβη ΡαοΜνβΓΙΓέί^βη άβΓ ΚαίδβΓζβίΙ βίηβη τηβΙιΓ ίοιηιβΙΙιαίΊβη

ΟηαΓαΜβΓ αη^βηοηιιηβη ηαΙ υηά ά&β ηιαη άβδΙιαΙη ηιίΙ ίΙιΓ



14 Η. Ι,Ε\νΛιΛ):

Ιίβίηβ αΙΙζυ ρΓή^ηαηΙβ ,ϊυπδΙίδοηβ ΒοάβυΙυη^ νβΛίηάβπ άαΓΓ

(οί. ΜιττΕίδ, ΟΓυηάζυ^β, ρ. 198), ηβ\νβίδβη υΓκαηάβη \νίβ Οχγ. I 101 ;
III 501 οάβΓ ηβυβδΙβηδ Οχγ. XIV 1689, ίη άβηβη άιιϊ άά5 άκίν-
ί>υνον παντός κινδύνου άίβ ΒβδΙίηιηιυη^ ϊο\§ί, άαΒ ίηι ΓαΙΙ άβΓ

άβροχία βίηβ Γβηιίδδίο ηιβΓοβάίδ δΙαΙΙίιηάβη δοΗβ. ΓΟΓ (3ίβ αΙΙβΓβ

ΖβίΙ, ίηδθβδοηάβΓβ ίυΓ άίβ ΡαθΜνβΓΙΓ&^β άβδ 3. νοΓοηπδΙΙίοηβη

^ηΓηυηάβΓΙδ, Ιβϋβ ίοη (3ίβ νοη ΚΑΒει. (ϋβυΙδοΙιβ ΙΛΙ,-Ζίβ. 1906,

δρ. 1009) ^β^βη \νΑδζυΝδκι βΓηοοβηβη Ββάβηκβη. ΟβΓ3άβ άβΓ

ΖυδαΙζ πλην άβρόχου Ιβ^Ι ηι. Ε. άίβ Αηηαηπιβ ηαηβ, άαβ ο!ίβ

6βίαΙιΓ, άίβ άβΓ ΡαοΜβΓ ζυ ΙΓα^βη υοβΓηίηιηιΙ, δίοη αη δίοη

βυοη αυί" άίβ υη^υηδΙί^β ϋηβΓδοη\νβηιηιυη^ ηβζίβΙιβη Ιίαηη.

Είηβ δβηΓ ίηΙβΓβδδαηΙβ κίνδυνος-ΚΙαυδβΙ βηΐη&Ιτ άβΓ οοβη

βην&ηηΙβ ΒβΓΙίηβΓ Ρ. 11768 Α ν. ί. 203/2 ίη Ι. 19, 20, (1ίβ ίοη
ΓιιίΙ Ειίεαώηίδ δθΗϋΒΑκτδ ηίβΓ αηΜηΓβη άαΓί. ϋβΓ ΡαοηΙζίηδ

\νίΓά νβΓδρΓοοΙιβη άκίνδυνον κα<ϊ ά>νυπόλογον πάσης φ&οράς

πλήν πολεμίων, ϋίβ Ββζυβηαηηιβ αυί ι1ίβ Κπβ^δ^βίαηΓ \νίΓά
δίοη αυδ άβη άαηιαΙί^βη ΖβίΙνβΓη&ΙΙηίδδβη βιΊίΙ3χβη, οί. α.αΓυοβΓ

ΥνιιχικΕΝ, ΟΓυηάζυ^β, ρ. 21. ϋβΓ ΑηΜαη^ άίβδβΓ νβΓΙΓα^δ-

ηβδΙίηιηιυη^ αη άίβ αΙΙ^πβοηίδοηβη ΡαοηΙνβΓΙΓα^β Ι)ΓαυοΜ Ιίαυηι

1)βδοηάβΓδ ΙιβΓνοΓ^βΙιοοβη ζυ \νβΓάβη.

Είη. 13, 14. ϋίβ ΚΙαυδβΙ υοβΓ άίβ Γβγοίδδίο ηιβΓοβαϋδ ίδΙ ίη άβΓ

Ριβ^βΙ ραδδίνίδθΙι ίοΓηιυΙίβΓΙ.

ϋίβ ΕϋοΙίβ κα[ ] ίδΙ άίβ βίηζί^β, άίβ ηίοΙιΐ

ηιίΙ νοΙΙβΓ δίοηβΓηβίΙ βΓ^&ηζΙ \νβΓάβη Ιίαηη, άα άίβ δοπρΙυΓα
βχΙβποΓ αη άβΓδβΙηβη δΙβΙΙβ (Ι

.

66) άβίβκΙ ίδΙ. Εδ Ιίβ§;Ι ηαηβ,

κα|τά το «Φος] ζυ νβπηυΙβη (οί. Ρ. Οίδδ. 4
,

Ι: 21; 5
,

Ι. 14;

6
, I 13; II 17), οάβΓ, \ναδ άβΓ ΒυοηδΙαθβηζαηΙ ηαοη ηβδδβΓ ραδδβη

\νυΓάβ: κα[τά τό ειωθός] (οί1. ΡκΕκιοκΕ, 8. Β. ΝΓ. 4302, Ι. 3
, 4;

Ρ. ΡδΙ. V 488, Ι. 19); κα[τά τό άνάλογον] (οί. Ρ. Αηιη. 8δ, Ι. 18;

86, Ι. 14) \ναΓβ ζυ Ιαη^, \νϋχάβ ηι. Ε. αυοη καυηι ζυ άβη

ίοΙ^βηάβη \νοΓΙβη ραδδβη.
Είη. 2δ. ΕίηΙίδ ο1)βΓηαΙη άβΓ Ζβϋβ αηι Καηά δοη\ναοηβ δρυΓβη νοη

αηδοηβίηβηά 2 ΒυοηδΙαόβη.

Είη. 2δ— 27. ϋβΓ Εί^βηΙυηιδνοΓηβηαΙΙ αη άβη ΕΓϋοΜβη ζυ^υηδΙβη
σΐβδ νβΓρ&οηΙβΓδ (οί. \ΥΆδζυΝδκι, ΒοάβηραοΜ, ρ. 143 ί.
) ίδΙ ΙιίβΓ

αυίΪαΙΙβηά. Εδ δϋηιηιΙ \νβηί^ ζυ άβηι ΙίοηΙίΓβΙβη νβΓΪΓα^δ-
ζ\νβοΙ{.

ϋη. 27, 28. οί. Οχγ. XIV 1628, I. 20—23 υηά άίβ άαδβΙηδΙ ίη Αηηα.
ζυ Ι. 21 ζίΙίβΓΙβη ΡαΓαΙΙβΙβη. ϋίβ ΕΓ^αηζυη^ ίη Ι. 28 βι^Μ
δίοη ιϊιίΙ δίοΙιβΓηβίΙ αυδ Ι. 80.
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Μη. 30 Ιϊ·. οί. άίβ νοΓηβηιβΓΙίυη^. ϋίβ 60 ϋΓαοηηιβη, άίβ άβΓ νβΓ-

ρ&οηΙβΓ νοηι Ρ&οΜβΓ βιηρί&η^Ι, \νβΓάβη αΙδ πρόδομα ηβζβίοΙιηβΙ,

ά. Ιι. αΙδ άαδ, \ναδ „νοΓ\νβ^^β^βηβη" \νίΓά , οί. \ναοκΕΝ, ΟότΙ.

ΟβΙ. Αηζ. 1895, ρ. 148; ΡκΕιδιοκΕ, Γαθη\νόΓΙβΓουοη, ρ. 146. Ιιη

ΚαΙιηιβη άβδ ΡαοΜνβΓΙΓα^βδ δΙβΙΙβη δίοΙι άίβ 60 ϋΓαθΙιηιβη,

άβΓβη ΑηιοΓΙίδαΙίοη άυΓοη άίβ ΝυΙζυη^ βΓίοΙ^βη δοΙΙ, αΙδ «νοΓ-

αυδ£αΙ)β» άβδ ΡαοηΙζίηδβδ άαΓ. Ιη άβηι υηρυηΙίζίβΓΙβη Ρ. δΙΓ.
Ιην. ΝΓ. 235 βιΉαΓΙ άβΓ δοΙιυΙάηβΓ, άβΓ δβίηβΓ ΟΙ&ιΛί^βπη
αντί τόκων δβίηβη ΑηΙβϋ αη βίηβηι σταθ-μός νβπηίβΙβΙ, άβη

Ειηρίαη^ βίηβδ δάνειον. Εδ άϋΓίΊβ ηίοηΐ ΖυίαΙΙ δβίη, άαβ ίη

άίβδβηι ΓαΙΙ άβΓ ΑυδάΓυοΙί πρόδομα νβπηίβάβη \νίΓά.

Είη. 31. χαλκοΰ \νίΓά δίοΙι ηυΓ αυί άβη ΖαηΙυη^δηιοάυδ οθζίβηβη,

οί. ^αοκΕΝδ ΒβηιβΓΙίυη^ ζυ Ρ. 0Γαά. 10, Ι. 9.

Είη. 33. Ζυ άβΓ ηαβη Ι. 85, 86 βΓ^&ηζΙβη \νβηάυη^ προ τοΰ αύτόν

η τά έκφόρια κομίσασθαι οί. Ρ. Ι,ίΗβ II 30, Ι. 5 υηά ΡδΙ. IV 343,
Ι. 3, 4. ϋαδ προ τοΰ ή ίδΙ, \νίβ άίβ ΗβΓ&υδ^β1)βΓ ζυ ΡδΙ. IV 343
ηιίΙ ΚβοΜ οβηιβΓκβη, ίη ΡαΓαΙΙβΙβ ζυ δΙβΙΙβη ηιίΙ άβηι νίβΙίαοΙι

ηβζβυ^Ιβη πριν η (οί. ζ. Β. Ρ. ΕίΙΙβ II 29, Ι. 3). ΑυίΐαΙΙβηά ίδΙ
ίη υηδβΓβηι Ραδδυδ άίβ δΙβΙΙυη^ άβδ ή.

ΖβϋβηαΜΓβηηυη^ ζ\νίδοηβη Ι. 33 υ. 34 υηδίοηβΓ. νίβΙΙβίοΜ

αυοΙι μ[ή άπο | | [δώι.

Είη. 34. άνεπευθύναιι Ι. άνυπευθύνωι. ϋαδ ε ίδΙ δίοηβΓ, βΙιβηδο \νίβ

ίη Ι. 87. ϋβΓ Ρ&οηΙβΓ δοΙΙ άβηιηαοη ηίοηί νβΓρίΙίοΜβ1 δβίη,

Κβοηηυη^ ζιΐ Ιβ^βη. ϋίβ βηΙ^β^βη^βδβΙζΙβ ΒβδΙίιιιιτιυη^ ΙτίίιΊ

Τβη. I 105, Ι. 49.

ϋη. 36. ϋίβ ΕΓ^αηζυη£ ηβΓυΜ αυί Ι. 89. ϋαδ τ ίη πωλήται βΓκαηηΙβ
ζυβΓδΙ \νιι.οκΕΝ. ΙοΙι Ιαδ. βΙιβ άβΓ Ραργπιδ ^β^Ι&ΙΙβΙ α\-αΓ, πω-

λήσαι. — ϋβΓ ΤβηηβηρΓβίδ \νίΓά ΜΓ ηιαί3^βηβηά βΛΙΜ, υπι
άίβ ϋηιΓβοηηυη^ άβδ πρόδομα ίη ΟβΙτβίάβ ηιό^ΙίοήδΙ ^υηδΙί^ ίυΓ

άβη Ρ&οΜβΓ-ΟΙαυηί^βΓ ζυ ^βδΙαΙΙβη. ϋβΓ ΤβηηβηρΓβίδ ίδΙ ηαΙυΓ-

^βηιαβ άβΓ ηίβάπ^δΙβ, άα ΊΥαηδροΓΙκοδΙβη βΙο. αΙδ ρΓβίδβΓηόηβηάβ
ΓαΜοΓβη άαηη ηίοΜ ίη ΒβΙΓαοΜ κ.οηηηβη.

προσδέχεσθαι ίηΙΓαηδ. = ραΙί, οί. άίβ ΕβχίΙία.
Είη. 37. Ζυ έκποιεΐν ίη άβΓ ΒβάβυΙυη^ „ηιό^Ιίοη δβίη" οί. άβη Βπβί-

βηΙ\νυΓί Ρ. ΗαΙ. 17, Ι. 8, \νο άίβ \νβηάυη» έφ· δσον αν ήι σοι

δυνατόν κηπϊ^ίβΓΙ ίδΙ ίη έφ· δσον άν έκποιήι σοι οάβΓ ΡδΙ. V

533, Ι. 2. έκποιεΐν ο. Ιηί. ζ. Β. ηβί ΕρίοΙβΙ (βά. δοΗΕΝκι.) I, 8, 1.

αί. άα^β^βη Ρ. Τβη. I 105, Ι. 49: έάν δέ μή έκποιήι ώστε κομίσασθαι.
Είη. 41, 42. Ηίβπι3οη ίδΙ ΗίΙ». 90, Ι. 17 ζυ βΓ^&ηζβη. ΕβΓηβΓ \νηά
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ίη Ηίυ. 90, Ι. 18 \νίβ αυοΙι ίη ΗίΙ). 91, Ι. 5 καθ' ά δΙαϋ καϊ α

ζυ Ιβδβη δβίη.

Είη. 45 ίϊ. δΜυίβΓβη ίϋ.Γ άβη άβδ βασιλικόν κώλυμα άίβ νβΓ-

ρί1ίοΜυη^ άβδ ΥβΓρ&οΙιΙβΓδ ζυ δοίοΓΙί^βΓ ΚυοκζαηΙυη^ άβδ πρό-

δομα υηά άβδ βΙ\να αηάβηνβίΙ ΟβδοηυΙάβΙβη, άίβ άυπϊη νβΓ-

ΙΓα^δδΙΓαίβ υηά πράΕις κατά τό διάγραμμα ^βδίοΙιβΓΙ \νπ-ά; οί. άίβ

νοΓ1)βιϊιβΓΙίυη^. ϋίβ ΒβδΙίηιιτιυη^ κΌΓΓβδροηάίβΓΙ άβΓ άβδ Ρ. ΗίΙ».

91, Ι. 8ή°. ΗίβΓ \νίΓά άβΓ νβΓρ&οΜβπη (ζυ άβη ΚοΙΙβη άβΓ

ΚοηΙΓ^ΙίΙδραΓΙβίβη οί. άίβ ΚίοΙιΙί^δΙβΙΙυη^ Ρ. Μ. ΜΕυεκδ ίη άβΓ

νοΓθβηιβΓΙίυη^ ζυ Ρ. ΗακιΙ». 26) άίβ νβΓρίΗοΜυη^ αυίβΓΙβ^Ι, 1)βί

ΕίηΙπΙΙ βίηβδ βασιλικόν κώλυμα άβηι ΡίίοΜβΓ 30 ΑΓΙαοβη \Υβίζβη
ζυ ΙβίδΙβη, άίβ άίβ ΕάίΙοΓβη ηιίΙ ΚβοηΙ αΙδ ΡαοΜζίηδ αυίΐαδδβη.

ϋαδ έκφόριον \ν&Γβ ΙιίβΓηαΛ ίη άίβδβηι ΓαΙΙ ρΓ&ηυηιβΓαηάο

^βΙβίδΙβΙ \νοΓάβη, \ναΓ αΙδθ βηβηίαΙΙδ βίη πρόδομα.

ΙΛη. 50. ϋίβ ΕΓ^&ηζυη£ μάρτυρες αηι δοηΙυδδβ άβΓ δοΓιρΙυΓα ίηΙβποΓ

ΒβΓυΜ αυί ΗαηΛ. 26 υηά Ρ. ΒβΓοΙ. 11773.

ΙΑη. 72. Θώλθειν I. Θώλθιν.

Είη. 80. 0βπη^6 δΙίΙίδΙίδοηβ Αη\νβίοηυη^ νοη άβΓ δοπρΙυια ίηΙβποτ.
οί. Ιίη. 38.

Είη. 106. 1 V» οηι υηΙβΓηαΙ1) άβΓ ΙβΙζΙβη Ζβϋβ \νβηί^β δοΙπναοηβ

δοηιίίΐδρυΓβη, άίβ ηιό^Ιίοηβπνβίδβ ζυΓ ϋηΙβΓδβηπίΊ άβδ συγ-

γραφοφύλαΕ ^βηόΓβη. οί. νοΓοβηιβΓκυη^ υηΙβΓ I.

ΝΓ. 2.

Ραε1ιΙν6ΓΐΓα§ 3ΐΐδ άεπι 8. ^ει^1^ άεδ ΡΙιίΙορΒίΟΓ
215/4 3- ΟΙιγ. ΉιοΐίΙιϊδ ίπι ΟχγΛγηο1ιΐ1;εδ. (Τ&ί·βΐ Π.)

Ιην. ΝΓ. 8. 56X15 οηι, υηΙβη εώ^βηΓοοηβη, αη νίβΙβη δΙβΙΙβη
άβίβΙίΙ, νοη ΗβΓΓη ΙΒδοΗΕκ αυδ 7 ΓΓα^ηιβηΙβη ζυδαηιηιβη^βδβΙζί.
νβΓδθ ηβδοηπβοβη (ΝΓ. 3). ϋίβ δβηπίΊ, βίηβ ΚυΓδίνβ, άίβ ΙΓαηδνβΓδα
€ΙιαΓΙα νβΓΙαυίΙ, ίδΙ ζυηι Τβϋ δβΙιΓ αη^βδοηβυβΓΙ, δο άαδ ηιίΓ άίβ

Εβδυη^ ^Γο£ίβ δοη\νίβπ^ΙίβίΙβη ηοΙ. ΗβΓΓ ΡΓοί. δαιπίΒΑκτ ηαΐΙβ άίβ

ΓΓβυηάΙίοηΙίβίΙ, ηιβίηβ ΤΓαηδδΙίπρΙίοη ηαοηζυρΓυίβη υηά βΛαηηΙβ
άαοβί δοίοΓτ, άαβ άίβ ΕΓαηκίυΓΙβΓ ϋΛυηάβ βίη ϋυρΙϋίαΙ βίηβδ ηίδηβΓ

υηρυυΙίζίβΓΙβη ΒβιΊίηβΓ Τβχτβδ (Ιην. ΝΓ. 1 1804) ίδΙ, άβη ίοη ηαοη

δβίηβΓ ΊΥαηδδΙαϊρΙίοη ηίβΓ ηιίΙ ζυηι ΑηάΓυοΙν ηπη^βη άαΓί. ϋβΓ

ΒβΓΙίηβΓ Ραρ}τυδ βπηό^ΙίοΜ άίβ ΚβΙωηδΙΓυκΙίοη άβΓ ΓΓαηΜυΓΙβΓ

ϋΛυηάβ ίη αΙΙβη \νβδβηΙ1ίοΙιβη ΡυηκΙβη.
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ϋηβΓ άίβ ΓοΓηι άβΓ ϋΓκυηάβ ίδΙ ηίοΙιΙ νίβΙ ζυ δα^βη : δίβ ίδΙ,

\νίβ ΝΓ. 1, Ζβυ§;βηυΓκυηάβ ηιίΙ ϋορρβΙδκπρΙυΓ, ηβί άβΓ άβΓ 8οηΓβίΙ)6Γ

<3βΓ ΑυββηδοηπίΊ οίϊβηδίοΙιΙΙίοΙι ^ΓόββΓβδ ΟβνποηΙ ηβί^βΙβ^Ι ηαΙ \νίβ

άβΓ δθπρΙυΓ3 ίηΙβποΓ, άίβ \νβηί^βΓ ^υΙ ^βδοηπβηβη ίδΙ. Ζ\νίδοηβη

ηβίάβη βίη δραΙίυηι νοη οα. 41/* οηι. Ιη άίβδβηι Ζ\νίδοηβηΓαυηι ΙπΙΙ
Ι. 36— 39 ρΙόΙζΙίοη βίη ϋαΙυτη α0δ άβηι ίοΙ^βηάβη, άβηι 9. ^αΙιΓ άβδ

ΡηϋοραΙοΓ αυί, άαδ υηνβπηίΙΙβΙΙ ηιίΙΙβη ίη άβΓ ΕροηγηιβηάαΙίβΓυη£
θίηδβΜ. "ννίβ ίδΙ άίβδ ζυ βΓκΙ&ΓβηΡ Ιοη ηαοβ Ιαη^β ^βζ\νβίίβΙΙ, οο

άαδ ΓΓα^ηιβηΙ Ι. 33
—39 νοη Ηβιτη ΙΒδΟΗΕκ ποηΙί^ ίη υηδβΓβ ϋΓκυηάβ

βιη^βδΙβΙΙΙ \νοΓάβη ίδΙ. ΕΓ^&ηζΙ ηιαη άαδ υηνοΙΙδΙ&ηάί^β ϋαΙυηι, δο

ϊξβτϊά ηιαη ίη Ι. 3δ υ. 34 ηίηβίη, άίβ άβη δοηΙυβ άβΓ δοπρΙυΓα ίη-

ΙβποΓ βηΙηαΙΙβη ηιϋδδβη. ϋαζυ κοηιηιΙ, άαβ αυί άβηι νβΓδο ^βΓαάβ
άίβ αυί άίβδβηι ΓΓα^ιηβηΙ δΙβηβηάβη Ζβϋβη (ΝΓ. 3, Ι. 13— 16) νοη
αηάβΓβΓ Ηαηά ηβΓζυπίηΓβη δβηβίηβη, \νίβ άίβ δίοη υηηιίΙΙβΙηΕΓ άαΓαη

αηδοΜίβββηάβη Ι. 17 β1. ϋαδ νβΓδο βηΙηαΙΙ ζ\ν&Γ νβΓδϋηίβάβηβ, ηιίΙ-

βίηαηάβΓ ηίοΜ ζυδαηιπιβηηείη^βηάβ ΤβχΙίΓ^^ηιβηΙβ, άίβ νοη νβΓ-

δβηίβάβηβΓ Ηαηά ^βδοηπβηβη δίηά ; άίβδβ δίηά αηβΓ δΙβΙδ άυΓοη βίη

δρειΙίυηι νοηβίηαηάβΓ ^βΙΓβηηΙ. ΓϋΓ άίβ Ζυ^βηόπ^κβίΙ άβδ ΓΓα^-
ηιβηΙβδ δρποΜ αηάΓβΓδβίΙδ, άαβ άίβ δοπρΙυΓα ίηΙβποΓ ηαοη δίοηβΓβΓ,

ΐβϊζί άυΓβη άβη ΒβΓΙίηβΓ ΤβχΙ ηβδΙαΙί^Ιβη ΚβκοηδΙΓυκΙίοη ηυΓ ηίδ
Ι. 35 Γβίοηβη καηη, \νοηήΙ άβΓ αυββΓβ Ββίυηά άβδ ΓΓα§;ηιβηΙβδ ϋοβΓ-
βίηδπιηηιΙ. ΓβΓηβΓ βοηβίηβη ηιίΓ άίβ αυί άβηι ΓΓα^ηιβηΙ ίη Ι. 33
υηά 34 βΓηαΙΙβηβη ΒυοηδΙα1)βη ζυ άβη ηίβΓ ζυ βπναΓΙβηάβη \νοΓΙβη
άβδ ϋΓκυηάβηΙβχΙβδ ζυ δΙίηιηιβη. Αυοη αυί άβηι νβΓδο βΓ^ίΜ δίοΙι
&η άβΓ οβΙΓβίϊβηάβη δΙβΙΙβ βίη ίηηαΙΙΙίοη 1)βίπβάί^βηάβΓ Ζυδαηιηιβη-

Ιιάτίξξ. ΗβΓΓ ΙΒδοηεκ ΙιαΙ αυί ηιβίηβ ΒίΙΙβ άβη 3αοηνβΓηαΙΙ ηοοηηιαΙδ

ηαοη^βρΓϋίΙ υηά η&ΙΙ αη δβίηβΓ Αυίίαδδυη^ ίβδΙ. ϋηι δο Γ&ΙδβΙ-

ηαίΊβΓ ν^ίΓά άαδ ίΪα^ιηβηΙαπδοηβ, αυδ άβηι άβΓ ϋΓκυηάδβΓποηΙυη^

ηαοηίοΙ^βηάβη 3άΥιτ δΙαηιηιβηάβ ϋαΙυηι ζ\νίδοηβη Ιηηβη- υηά Αυββη-
δοηπίΙ. ΓϋΓ άίβδβ ΕίηδοηαΙΙυη^ Ι&βΙ δίοη ηι. Ε. Ιίαυηι βίηβ αηάβΓβ

ΕΛΙ&Γυη^ ίϊηάβη αΙδ άίβ, άαβ βδ δίοη βίηίαοη υηι βίηβ δοηΓβίη-

ϋηυη^ ΙιαηάβΙΙ. 01» υηδβΓ ΤβχΙ 0π^ιηαΙ οάβΓ ΕηΙ\νυΓί ίδΙ, ΙαβΙ δίοη

0βί δβίηβηι ΖυδΙαηά αυδ ίηηι δβΙηδΙ ηιίΙ νοΙΙβΓ δίοηβΓηβίΙ ηίοΜ βηΙ-

ηβηηιβη. ϋίβ ΚοΓΓβΜυΓβη, άίβ δίοη ίη ίηηι, αυοη ίη άβΓ Αυββη-
δβηπίΊ ηβϋηάβη, δρΓβοηβη άαίϋΓ, άαβ \νίΓ ηυΓ βίη ΒΓουϋΙοη νοΓ υηδ

ΙιαΒβη.
· ΑΙδ δίοηβΓ βΓ^ίηΙ αηβΓ άαδ νβΓδο, άαβ άβΓ ΡαρνΓυδ δρϋΙβΓ

ζυ δοηΓβίηϋ1)υη^βη Γβδρ. ΕηΙ\νϋΓίβη νβΓ\νβηάβΙ \νοΓάβη ίεΙ. Μαη

Ιι&ΙΙβ άαηη αυοη άβη δίοη αυί άβηι ΚβοΙο άαΓηίβΙβηάβη ίΓβίβη Καυηι
ζ\νίδοηβη Ιηηβη- υηά ΑυββηδοηΓίίΊ ζυ άίβδβηι Ζ\νβοΙί ηβηυΙζΙ.

ΙηηαΙΙΙίοη δΙβΜ υηδβΓβ μίσθωσις άβιτι ΡαθΜΙίοηΙΓαΙίΙ Ηίη. 90

811ζηη88!)βΓ!(Λΐε άβΓ ΗβΐάβΙΙ). Αϊ&άβιηίβ, ρΜΙ.-ΜΒί. ΚΙ. 1920. 14. ΑΜι. 2
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ηαΙιβ, ηίβΙβΙ αηβΓ ^β\νίδδβ ΒβδοηάβΓηβίΙβη. ΕίηηιαΙ ίηι ΡαοΙιΙο^βΙίΙ.

Οβ^βηδΙαηά άβΓ νβΓραοΜυη^ ίδΙ άίβ Η&Ιϊϊβ άβδ άνάπαυμα βίηβδ

κλήρος, αΙδο γή άναπεπαυμένη (οί. ΡδΙ. V 522, I. 5), ά. Ιι. Εαηά, άαδ

ίηι ΙβΙζτβη Ιη,ΙιΓ ηιίΙ ΓυΙΙβΓκτ&υτβΓη ηβδαΙ \ναΓ (οί. \νιι.οκΕΝ, ΑΓοηίν

ϊ. Ρ. Γ., Βά. I, ρ. 157 ί.) υηά άαδ άβδηαΙη ηδηβΓ ηβ\νβΓΙβΙ ν«Γά αΙδ

άίβ γή έπϊ καλάμου (οί. ΟκΕΝίΈιχ-ΗϋΝτ ζυ Τβη. I 61 (υ), Ι. 385— 7
,

ίβΓηβΓ ΕίηΙβίΙυη^ ζυ Τβη. I 115). ϋβΓ ίυΓ άίβ 22 ΑΓΠΓβη δΙίρυ-
ΙίβΓΙβ ΡαοΜζίηδ, άβΓ \νίβ ίηι ΒβΓΙίηβΓ ΤβχΙ ζυηαβηδΙ ηιίΙ 146 ΑΓ-

Ια1)βη \νβίζβη αη^β^βηβη, άαηη αυβΓ ίη 126 ΑΓΙεώβη κοπΊ^ίβΓΙ
ίδΙ, ίδΙ άβηη αυοη ηβάβυτβηά ηδηβΓ \νίβ ζ. Β. ίη ΝΓ. 1 υηά ΝΓ. 4

,

\νο βΓ 2 ΑΓΙεώβη ρΓο ΑΓυΓβ 1)βΙΓα^Ι.
νοη άβη νβΓΙκι^δΙίΙαυδβΙη νβΓάίβηΙ βίηο ηβδοηάβΓδ ΒβαοΜυη^τ

άίβ ίη Ι. 15— 19 υηά 56 — 60. ΤΓοΙζ άβδ ^βΓαάβ άϊι άίβδβη δΙβΙΙβη

ζίβηιΙίοη άβδοΙαΙβη ΖυδΙαηάβδ άβδ Ραρνπιδ Ι&Μ δίοη άίβδβ ΚΙαυδβΙ,

άίβ ίη Ιηηβη- υηά ΑυββηδοΙιπίΊ ηίοηί \νόΓιΚοη ^ΙβίοηΙαυΙβηά ^βίαβΙ ίδΙ,

άαηΙί άβΓ ΒβΓΙίηβΓ ϋΛυηάβ Ι. 13— 15 ίηι \νβδβηΙΙίοηβη ηβΓδΙβΙΙβη.
δίβ ηβδα^Ι: δοΙΙΙβ άβΓ νβΓραοηΙβΓ έγ γεωμετρίας, \νίβ δοΗϋΒΑκτ

ίη Ι. 17 βΓ^αηζΙ, άαδ ΟΓυηάδΙϋοΙί πλέω των είκοσι καϊ δύο

άρουρών ηηάβη1, δο δοΠ δίοη άβΓ άαηη συν σπέρματι ζυ ζαηΙβηάβ

ΡαεΜζίηδ αυί 8 ΑΓΙεώβη ρΓο ΑΓυΓβ βΓήόηβη. ϋβΓ ΡαοηΙζίηδ \νΜ
ηίβΓ άβηιηαοη, \νίβ άίβδ αυοη δοηδΙ θβ^β^ηβ! (οί. ζ. Β. Ηίη. 90, Ι. 8

;

ΡδΙ. IV 385, Ι. 5; Οχγ. XIV 1628, Ι. 13) νοη άβηι Ε^βηηίδ άβΓ

γεωμετρία αηηαη^ί^ ^βηιαοΜ.2 Υναδ ^άοοη αυίϊαΙΙΙ, ίδΙ άίβ ΙιίβΓ νοΓ-

^βδβηβηβ ΑΓΙ άβΓ ΜβΙιΓηβΓβοΙιηυη^ άβδ ΡαοΜζίηδβδ. \νίΓά ^β^βηβηβη-
ίαΙΙδ άαδ βΓηόΜβ έκφόριον νοη 8 ΑΓΙαηβη ρΓο ΑΓυΓβ νοη άβΓ νβΓ-

ΙΓα^δηιαβί^ ζυ^Γυηάβ ^βΙβ^Ιβη ΑΓυΓβηζαηΙ, ά. η. νοη 22 ΑΓυΓβη

ηβΓβοΙιηβΙ, δο \ν&Γάβ άίβ ΡαοηΙζίηδβΓηόηυη^ άίβ ^Ιβίοηβ δβίη, \νίβνίβΙ

αυοη άαδ ΡΙυδ ηβΙΓα^βη πιά§, άαδ δίοη 1»βί άβΓ νβπΉβδδυη^ βΓ^ίΜ.
ϋίβ ΡαοΜζίηδβΓηόηυη^ \ν&Γβ ^β\νίδδβΓηιαββη ραυδοήαΙίβΓΙ. \νΐυάβ

άα^β^βη ίϋΓ άίβ ΒβΓβοηηυη^ άβδ ζυ ζαηΙβηάβη ΡαοΜζίηδβδ άίβ υβί

άβΓ γεωμετρία βΓηιίΙΙβΙΙβ ΑΓυΓβηζαηΙ ηιαβ^βηβηά δβίη, δο ηΙίβοβ άίβ

ΕΓηόηυη^ άβδ έκφόριον ρΓο ΑΓυΓβ Γ&ΙδβΙηαίΊ.

Βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοΰ Πτολεμαίου καϊ Βερενίκης

θεών Ευεργετών (-τους ογδόου έφ' ιερέως Πτολεμαίου του Πτο-

1 οί. ζ. Β. άίβ VβΓηιβΓΙίβ ίσον, πλ(εία»), έλ(άσσω) ίη Τβΐ». I, 82.

2 οί. άα^β^βη Οχγ. III 499, Ι. 17. 18. — ϋίβ Γαδδιιη^ άβΓ ίη ΓΓα^β δΙβηβηάεη
ΚΙαϋδβΙ ίη άβΓ «οπρΙυΓα βχΙβποΓ (Ι
. 56— 59) επηηβΓΙ αη άίβ άυηΙίΙβ \νβηιΙυη£
άνταναιρουμένυυν Λι πλείω κατέσπαρκεν δοϋ. άρουρί&ν ίη Ρ. ΑδηηιοΙ. = ΡκΕιδεοκΕ,

8
.

Β. ΝΓ. 4369. οί. άμμ \Υιι.ακΕΝ, Αγοηίν ί. Ρ. Ρ., Βά. I, ρ. 167.
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λεμαίου του Στασικράτους ΆλεΕάνδρου και θεών Σωτήρων και

θεών Αδελφών και θεών [Εύε]ργετών και θεών Φιλοπατό-

ρων κανηφόρου Αρσινόης Φιλαδέλφου Άρσ[ινόης] της Σωσιβίου

μηνός ΤΤεριτίου εν Θώλθει τοΰ 'ΟΕ[υρ]υνχ[ίτου. Έμί]σθωσεν εις

ένιαυτ[ό]ν σπόρον και θερισμόν ένα άπό τοΰ σπόρ[ο]υ του

έν τώι [έ]νάτωι έτει ων οί καρποι εις τό δέκατον έτος Ευπολις

Αθηναίος τών Φίλωνος ιδιώτης ΆλεΕάν[ δ]ρωι Κράτητος

Κυρηναίωι της έπιγονής και "Ωρωι Π ..[..]. ος
'ΟΕυρυνχίτηι ιεροδοΰλωι της Θυήριος τό ήμισυ [τ]οΰ

άναπαύματος του έν [τώι αύτοΰ κλ]ήρωι αϊ εισιν αρου[ρ]αι

εικοσι κ[αϊ] δυο σύν σπέρματι άκίνδυν[ον έκφ]ο[ρίου πυ]ρών άρτα-

εΐκοσι ·έί

βών [έκατό]ν [[τεσσαρακοντα]] έΕ- δότω δ' αύτοΐς Ε[υπο]λις σπέρμα

ε[ίς] έκ[άσ]τ[η]ν ά"ρουραν πυρών άρτάβην μίαν έπι τ|ής] χρέας. Έάν

[δέ τινα γ]ήν ευρη πλέω Ευπολι[ς τ]ών εικοσι [και δυο άρουρών]

[έγ γεωμετ]ρίας και τούτου μέρου[ς, τα]σσέσ[θωσαν Ευπόλει]

[. .] [έκ]φόριον έκαστης άρούρας [πυρών άρτάβας όκτώ]

[σύν σπέρματι Τά δέ] έκφ[ό]ρι[α τα σ]υνγεγραμμ[ένα]

[άποδότωσαν ΆλέΕανδρος και 7Ωρος Ε]ύ[πόλ]ει έμ μηνί Δύ[σ]τρωι τ[οΰ]

δ|εκάτου έτου]ς σΐτ[ον καθαρόν] καϊ άδολον τον γενόμεν[ο]ν έν

[τήι | γ[ήι μ]έτρ[ωι] χόι τώι Εϋπόλεως μετρήσει δικαίαι και

[άπεν]εγ[κάτ]ωσαν εις τά Εύπόλεως ίδίωι [άνηλ]ώματΓ έάν

[δέ μη] ά[πο]δώσι κατά τά γεγραμμέ[να, άπο]τεισάτωσαν

Ε[ύπόλ]ει τ[ι]μήν της άρτάβης έκά[στη]ς τώμ πυ-

ρώ[ν δρ]αχ[μάς] δέκα. Ή δέ καλάμη έστω Εύπόλε[ως]· τό δέ άχυρον

άλ[οήσας Ευ]πολις έχέτω καϊ ή πράΕις έστω Ευπόλει παρά Άλε-

Ε| άνδρ]ου [και "Ωρ]ου πράσσοντι κατά τό διάγραμμα. [Κ]υριευέτω δε

[Ευπολις τών καρπώ]ν έως αν τά αύτ[ο]ϋ κ[ο]μίσηται. Βε-

[βαιούτω δέ Ευπολις ΆλεΕάνδρωι] και "Ωρωι τ[ήν γή]ν [και το]ύς κα| τα]-

[σπαρέντας έν αύτήι καρπούς καθ· ά] μεμίσ[θωκεν έάν δέ] μή βε-

| βαιώση κατά τά γεγραμμένα], άποτε[ισάτω Εΰπο]λις Άλε

Εάνδρωι και "Ωρωι έπίτιμον αργυρίου δραχ]μάς χ[ιλίας, έάμ] μή

| τι βασιλικόν κώλυμα γένηται. Ή δέ σ]υ[γγρ]αφή ήδε κ[υρία] έσ[τω ου]

[αν έπιφέρηται· μάρτυρες.]

δραΙίυηι νοη οα. 1 οηι. 2*
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Φιλοπατό]ρων κανηφόρου Αρσινόης Φιλ[α-]

[δέλφου ΓΤτ |ολ[ε]μαίδος της ΤΤτολεμαί[ο]υ τού ·Εμ-

[πεδίωνος μ]ηνός .... Ύπερβερεταίου εν Θώλ&ει
[του ·θΕυρ]υνχί[το |υ νομοΰ.

δραΙίυηι νοη 2 οηι.

Βασ[ι]λε[ ύο]ντος Πτολεμαίου του ΤΤτολεμα[ίου | και Β[ερε]νίκ[ης |

θεών Ε[ύε]ργετών έτους ογδόου έφ· <ί>ερέως ΤΤτολ€μα[ίου] τ[οΰ]

Πτολε[μα]ίου τοΰ Στασικράτους ΆλεΕάνδρ[ο |υ και θε[ών] Σ[ω-]

τηρών και θεών Αδελφών και θεών Εύεργε[τών] κα[ι θεών Φι-|

λοπατόρων κανηφόρου Αρσινόης Φιλαδέλ[φου | Άρσι[νόης της]

Σω[σ]ιβί[ο]υ μηνός ΤΤεριτίου έν Θώλθ[ει] τοΰ [·ΟΕυρυγχίτου].

Έμίσθ[ω]σ[ε]ν [ε]ίς ένιαυτόν σπόρ[ον καϊ θερισμόν ένα από]
τοΰ σπόρου τοϋ έν τώι ένάτ[ωι έτει ών οί καρποι εις]

το δέ[κ]ατον έτος Ευπ[ολις "Αθηναίος τών Φίλωνος Ίδι-]

ώτης ΆλεΕάνδρ[ωι Κράτητος Κυρηναίωι της]

έπιγονής και "Ωρ[ω]ι [........ '0]Ευρ[υνχίτηι |
ίεροδούλ[ωι | της Θυήριος το ήμ[ι]συ του

[ά]ναπαύματος τοΰ έν τώι αύτοΟ κλήρωι [[τών]] αϊ ει-

σιν άρουραι εϊκ[οσ]ι και δύο συν σπέρματι ά[κί ]νδυν[ο |ν

6Ϊ[κ]οσι

[έ]κφορί[ο]υ πυρών άρταβών έκατόν [ [τεσσα[ρά]κοντα]]

[έΕ·] δότω δ· αύ[τοΐ]ς Ευπολις σπέρμα εί[ς] έκά[σ]τ[η]ν άρουραν

[πυρ]ών άρτά[β]ην μίαν έπϊ της χρ[έα]ς. [Έάν ]ωμ . .

[ ευρη Ε]υπολις πλέω τών [ε]ϊ[κοσι και δύο άρου-|

[ρών] του . [ ] . ους κατεσπαρμέ[νην, τασσέσ- 1

[θω]σαν Εύπόλει έκφόριον έκαστης άρούρας π[υρών]

άρτάβας οκτώ [[χωρίς του έκφορίου]] συν σπέρμ[ατι].

Τά [δέ έκφ]όρια τα σ[υ]νγεγραμμένα άποδότω[σαν|

Άλ[έΕανδρος και] τΩρος Εύπόλει έμ μηνί Δύ[σ]τρωι

[τοϋ δεκ]άτου έτους σϊτον καθαρόν και δδολον τον

[γενόμεν]ον έν τήι γήι μέτρωι χόι τώι Εύπό-

λε[ω]ς μετρήσει δικαίαι και άπενεγκάτωσαν εις

τα Εύπόλεως ίδίωι άνηλώματΓ έάν δέ μή άπο-

[δ]ώσιν κατά τά γεγραμμένα, άποτεισάτωσαν Άλέ-
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Εανδρος και τΩρος Εύπόλει τιμήν της άρτάβης

έκαστης [τώ]μ πυρών δραχμάς δέκα. Ή δ[έ] κα

λάμη έστω [. . .] Ευπόλ[ε]ως" τό δέ άχυρον άλοή[σας]

Ε[ΰ]πολι[ς έχέ]τω και ή πράΕις έστω Εύ[πόλει]

[παρά] Άλ[εΕάνδρου κ]αϊ "Ωρου πράσσοντ[ι] κατά [τό]

[διάγραμμα. Κυριευ]έτ[ω] δέ [Ε|υ[π]ολις τών κ[αρπών]

[έως άν τά αύτοΰ] κομίσηται. Βεβαι[ο]ύ[τω δέ Ευ-]

[πολις ΆλεΕάνδρωι κ]αί "Ωρωι τήν γήν και [τούς κα-]

[τασπαρέντας έν α]ύτήι καρπούς καθ' α μ[εμίσθωκεν |
"

[έάν δέ μη βεβ]αιώση κατά τά γεγ[ραμμένα]

[άποτεισάτω Εΰπ]ολις ΆλεΕάνδρωι κα[ϊ "Ωρωι επί-]

[τιμον αργυρίου δραχμά]ς χιλίας, έάμ μ[ή τι βασι-]

[λικόν κώλυμα γένηται]. Ή δέ συγγ[ραφή ήδε κυρία]

[έστω οΰ αν έπιφέρηταΓ μάρτυρες].

Ρ. ΒβΓοΙ. 11804

(δοΠρΙυΓα. ΘχΙβΓίθΓ).

Βασιλεύοντος ΤΤτολε[μαίου] τοΰ ΤΤτολεμα[ίου και Βερενίκης]

θεών Ευεργετών έτ[ους όγδ]όου έφ' ί[ερε]ως ΤΤτ[ο ]

λεμαί[ο]υ του ΤΤτολε[μ]αίου τοΰ Στασικρ[άτους ΆλεΕάνδρου]

και θεών Σωτήρων και θ[εώ]ν Αδελφών και θεώ[ν Εύεργε-]

τών και θεών Φιλοπατόρ[ων | κανηφόρου Αρσινόης [Φιλαδέλφου Αρ

σινόης]

της Σωσιβίου μηνός ΤΤ[ερι]τίου έν Θώλθει τοΰ ΌΕυρυγχίτου νομοΰ.

Έμίσθωσεν εις ένιαυτόν σπόρον και θερισμόν ένα από τοΰ σπόρου

τοΰ έν τώι ένάτωι έτε[ι], ών οί κ[α]ρποί [ε]Ίς τό δέκατον έτος Εό-

πολις Αθηναίος τών Φίλ[ωνο]ς ιδιώτης ΆλεΕάνδρωι Κράτητος

Κυρηναίωι της έπιγονής και "Ω[ρω]ι ναοαΙ 'ΟΕυρυγχί-

τηι ίεροδούλωι τό ήμισυ τοΰ άναπαύματος τοΰ έν τώι αυτοΰ κλήρωι

α
·ί εισιν άρουραι εικοσι δύο σϋν σπέρμα[τι] άκίνδυνον έκφορίου π[υρώ]ν

άρτα-

βών έκατόν τεσσαράκοντα έΕ, έά[ν] δέ τινα γήν πλέω εΰρ[η] Ευπολις

τών |εϊκο]σι και δ[ύο] άρουρών |τοΰ αύ]τοΰ μέρους, τασσέσθωσαν

Εύπόλει έκφόριον
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σύν σπέρμ[ ατ |ι έκάστη[ς άρο]υρας πυρών άρτάβας όκτώ. δότω δ· αύτοϊς

Εΰπολις σπέρμ[α] εις έκάσ[την ά]ρουραν πυρών άρτάβην μίαν έπί της

χρέας. τά δ· έκφόρια τ[ά συγγεγ]ραμμένα άποδότωσαν
'
Αλέξανδρος και

*Ωρος Εύπόλει έμ [μηνι Δύστρωι] του δεκάτου έτους σΐτον καθαρόν

καϊ άδο-

λον τό[ν] γενόμ[ενον έν τήι γ|ήι μέτρωι χόι τώι Εύπόλεως μετρή

σει δι[καί]αι, [κ]αι άπε[ν]εγκά[τ]ωσαν εις τά Εύπόλεως ίδίωϊ άνηλώ-

ματι. έάν δε μή άποδώ[σι κ]ατά τά Υεγραμμένα, άποτεισάτωσαν

Εύπό[λει] τιμή[ν | της άρ[τά]βης έκαστης τών πυρών δραχμάς

δέκα. [ή δε] καλάμη έσ[τω Ε]ύπόλεως, τό δέ άχυρον άλοήσας Ευπο-

λ[ι]ς έ[χέτυυ, και ή πράΕις έστ |ω Εύπόλει παρά Αλεξάνδρου και "Ωρου

πράσ-

[σοντι κατά τό διά]γραμ[μα. κυριευ]έτω δε Ε[ΰ]πολις τών καρπών, έως

αν τά αύ-

[του κομίσηται.] β[ εβαιο]ύτω δέ Ευ| πολι]ς Άλε2ά[νδ ]ρωι και "Ωρωι τήτ

γήν και τούς κα-

τασ[πα|ρέντας έν αυτήι καρ[πού|ς καθ· ά μ
ε| μίσ]θωκεν. [[έάν| | έάν

δέ μή βεβαί

ωση κατά τά γεγραμμένα, άποτεισάτω Ευπολις "ΑλεΕάνδρωι καί "Ωρωι

έπίτιμον άργυρίου δραχμάς χιλίας, έ[άμ| μή τι βασιλικόν κώλυμα

τένηται. ή [συ]γγραφή ήδε κυρία [έσ]τω ου άν έπιφέρηται.

μάρτυρες.

ΕΓίδυίβΓυη^εη.

1.ίη. 3. ϋβι" Ραρ. ηβηηΙ άίβ νοη ΡΙιϋοραΙθΓ ίη άβη ΑΙβχαηάβιΊίιιΚ

βίη^βίϊιηΓΙβη θεοί Σωτήρες, \ν&ΙιΓβηά άβΓ ηυΓ υηι βίηβη ΜοηαΙ

αΙΙβΓβ, ^ΙβίοΜαΙΙδ αυδ ΤηοΙΙηίδ δΙαηιηιβικΙβ Ρ. ΒβΓοΙ. 11773 άίβ
θεοί Σωτήρες ηοοη υηβηνίΐηηΙ Ι&βΙ. οί. δοΗόΝΒΑϋΕΚ, δαν. Ζ.,
Βά. 39, ρ. 226.

Είη. 6. ΗίηΙβΓ ΤΤεριτίου ηυΓ δοη\ναοΙιβ δρυΓβη. ϋίβ Εβδυη^ ίδΙ

^βδίοηβιΊ άυΓοη Ι. 45. ϋίβ Αη^εΛβ άβδ Τα^βδ ίβηΙΙ. οί. οοβη
ζυ 1

, Ι. 5
.

Είη. 7. Ηίβπιαοη δίηο. άίβ νοη Ρι,ΑγμΑνΝ ζυ Ρ. ΟΓαά. 19 ^β^βυβηβη

ΕΓ^αηζυη^βη ζυ οβποΜί^βη.
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Ι,ιΠί 8. Εΰπολις. ϋίβ ηβίάβη ΙβΙζΙβη ΒυοηδΙαηβη δηκΐ δβΙιτ υη-
άβυΙΙίοΙι; ίϋΓ ά&δ ς ίδΙ Ιίαυηι ηιβΙιΓ ΡΙαΙζ.

Ι,ίη. 9. Ό·ιβ Ι,βδυη^βη Αθηναίος υηά Κράτητος δΙαηιηιβη νοη δοΗϋΒΑκτ.

ιδιώτης = ΟβηιβίηβΓ οί. ΟΒΕΝΡΕιχ-ΗϋΝτ, Ρ. Ηίη. 30 ζυ Ι. 13.
Είη. 10. Κυρηναίωι ίδΙ ^βδίοΙιβΓΙ άυΓοη άβη ΒβΓΙίηβΓ ΡαΓαΙΙβΙΙβχΙ.
Ι,ίη. 11. ϋίβ \ΥοΓΙβ ίεροδούλωι υηά Θυήριος Ιαδ δοΗϋΒΑκτ. οί.

Ρ. Ηίη. 35, Ι. 3, 4; Οχγ. I 43, νβΓδο IV, Ι. 12 υηά ηβυβδΙβηδ

0x7- XIV 1627, Ι. 18, \νο άαδ Θοηρεΐον ηοοΙι ίϋΓ άαδ 3ίώτ 342

ρ. ΟιΓ. ηβζβυ^Ι ίδΙ. ίερόδουλοι της Βουβάστιος ίη ΡδΙ. IV, 440.

ϋη. 12. Ζυ άνάπαυμα οϊ. άϊβ νοΓηβηιβΓΙίυη^. νοη κλήρυυι δίηά
δοη\ναοηβ δρυΓβη βΓηαΙΙβη ; α

·ί εισιν Ιαδ δοΗϋΒΑκτ. Ιοη βΓ^&ηζΙβ
έν ώι εϊ]σιν.

Είη. 14. ϋαδ 'έΕ υΙ)βΓ άβΓ Ζβϋβ ίδΙ νοη δοπΌΒΑΕτ ^βΙβδβη. Εδ ίδΙ

\νοηΙ ηυΓ ίΓΓΙυηιΙίοη ^βδοηπεοβη, άα άαδ 'έΕ ίη άβΓ ΖβίΙβ ηίοηΙ ^β-

Ιϋ^Ι δοηβίηΙ. δότω δ
'

υηά Εΰπολις δοΗϋΒΑΗτ. ϋηβΓ άίβ νβΓ-

ρπίοΜυη^ άβδ νβΓρ&οΜβΓδ ζυΓ Είβίβ/υη^ άβδ δααΙΙίοΓηδ οί.

οηβη ζυ ΝΓ. 1, I. 12.
Ι,ίη. 15. Ζυ έπί της χρέας οί. ΡδΙ. IV 432, Ι. 4.
ί,ίη. 16— 19 δίηά ίηι \νβδβηΙΙίοηβη νοη δοΗϋΒΑκτ αυί ΟΓυηά άβΓ
ΒβΓΙίηβΓ υΓΙίυηάβ ηβΓ^βδΙβΙΙΙ. ΙοΙι Ιαδ ίη Ι. 16 υ. 17 ηυΓ βίηζβΙηβ

\νοΓΙβ.

Είη. 17. και τούτου \νοηΙ δίοηβΓ. Ρ. ΒβΓοΙ. 11804, Ι. 14 ηαΙ του

αύτοΟ. δο \νιΓά ζυ βηιβηάίβΓβη δβίη.

Είη. 18. νοΓ έκφόριον ηοοη ΡΜζ ίια- οά. 8 ΒυοηδΙασβη.
Οη. 19. Αηι Αηίαη^ ίδΙ συν σπέρματι ζυ βΓ^αηζβη ^βηιαβ Ι. 60,
άαδ αοβΓ άίβ Ι,υοΙίβ ηίοηί ίυΙΙΙ.

ΙΑη. 26. ΕηΙδρΓβοηβηάβ ΒβδΙίηιηιυη^ ηβζ. άβΓ κάλαμη ίη Ρ. Ηίη. 90,

Ι. 17.

Επι. 27. άλ[όήσας] δοΗϋΒΑκτ. οί. ΡδΙ. V 515, Ι. 12.
ίίη. 36— 39. οί. νοΓθβηιβΓΙίυη^.
Είη. 51. Βίδ αυί άίβ ηβίάβη ΙβΙζΙβη \νοΓΙβ νοη δοΗϋΒΑκτ ^βΙβδβη.
ΗίηΙβΓ τό ΠβδΙ δοΗϋΒΕκτ ζχνβίίβΙηά άνάπαυμα.

Είη. 52. [[τών]] α
ϊ

δοΗϋΒΑκτ.

Είη. 55. δότω δ
' υηά Εΰπολις δοΗϋΒΕκτ.

Είη. 56—59. δΙίΙίδΙίδοηβ ΛΙ»\νβίοηυη^ νοη άβΓ βηΙδρΓβοηβηάβη Ββ-

δΙίηιηιυη^ άβΓ ΙηηβηδοηπίΙ, Ι. 16—19. ϋίβ ΙβΙζΙβη ΒυοηδΙεώβη
ίη Ι. 56 δοηβίηβη ηιίΓ ωμετ §βΙβδβη ννβΓάβη ζυ Ιίόηηβη, άοοη

δίηά ετ δβηΓ υηδίοηβΓ. Μαη βΓ\ναΓΙβΙ βΙ\να: Έάν δ
·

έγ γε]υυ-

μετ[ρίας ευρη τινά γήν Ε]ΰπολις, άοοη ίδί άίβδ ίΰΓ άίβ Ι,ϋοΚβ

ζυ Ββ^ίηη άβΓ Ι. 57 ΓβίοηΙίοΙι Ιαη^.
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ϋη. 58, 59. ΝαοΙι ΒβΓοΙ. 1 1 804 \νοηΙ ζυ βΓ^ϋηζβη : τοΰ α[ύτοΟ
μέ]ρους; δοηπίΙδρυΓβη ^άοοη δβΙιΓ υηδίοηβΓ.

Είη. 60. όκτώ δοΗϋΒΑκτ.

Είη. 70. ΗίηΙβΓ έστω βίηβ Ευ.(&β, ίη άβτ ηιίηα.βδΙβηδ 3 ΒυοηδΙαηβη

ΡΙαΙζ ηαηβη. άλοή[σας] δοΉΐΒΑκτ.

ΙΑη. 75 ίϊ. Ό·ιβ ίηδυβδοηάβΓβ ηάοή Ρ. ΗίΙϊ. 90 βίη^βίϋ^Ιβη ΕΓ-

^&ηζυη^βη δίικί δ&ηιΙΗοη άυπ:ΐι άβη ΒβΓΙίηβΓ ΤβχΙ ηβδΙ&Ιί^Ι
\νοΓάβη. ϋίβ ΖβϋβηεώΙβϋυη^ Ιίαηη ηαΙϋΓΙίοη αυί αηδοΙυΙβ δίοΙιβΓ-
ΙιβίΙ Ιίβίηβη ΑηδρΓυχη βΓηβηβη.

ΝΓ. 3.

ΡΓ&ςπιεηΙε νοη υιΐίΐιηάοη.
Ιην. ΝΓ. 8. νβΓδο.

ϋαδ νβΓδο ά,βδ ΡαοΙιΙνβΓΙΓα^βδ ΝΓ. 2 ίδΙ, \νίβ ηβΓβίΙδ ίη άβΓ

ΕίηΙβίΙϋη^ ζυ ΝΓ. 2 ηβηιβΓΜ \νυπίβ, ζυ ΕηίΛνϋΓίβη Γβδρ. δοηΓβίη-

ϋηυη^βη νβΓ\νβηάβΙ \νοΓάβη. ΒπιοηδΙϋχΙίβ ηιβηΓβΓβΓ ϋΓΙίυηάβη

δΙβΙιβη υηΙβΓβίηαηί1βΓ, οηηβ άαβ ζ\νίδοηβη ίηηβη ίΓ^βηάβίη Ζυ-

δαπιιιιβηΙιαη^ βΓΙίβηηηαΓ \ν&Γβ. ϋίβ ΗαηάΙδοηπίΐβη δίηά αυ.ββΓ-
οΓάβηΙΙίοη νβΓδοηίβάβη. Νβηβη ΗϋοΜί^βη ΚυΓδίνβη βηάβΙ δίοη ίη

Ι. 10— 12, άίβ άίβ δοηΙυβίΌππβΙ βίηβδ εντευΕις βηΙηαΙΙβη, βίηβ δθΓ^-

ίάΙΙί^β υηά δοηδηβ δοηπίΙ. Ιη άβηι υηιίαη^ΓβίοηδΙβη ΓΓα^ηιβηΙ, άβΓ

Είη^αηβ Ι. 13
—29, άβΓβη νίβΓ βΓδΙβ Ζβϋβη 13— 16 αυί άβηι νβΓδο

άβδ οηβη ηβδρΓοοηβηβη ΡαργπιδΙβϋβδ ΝΓ. 2, Ι. 33—39 δΙβηβη,

\νβοηδβΙΙ αυ^βηδοηβίηΗοη άίβ ΗαηάδοηπίΙ ηπΙΙβη ίη άβηι ΤβχΙ υηά

ζ\ναΓ ^βΓαάβ ίη Ι. 17. Ιη ίηηι \νίΓά ίη Ι. 14 αυί άαδ 10. ^ΙιΓ (213/2)

Ββζυ^ ^βηοηιηιβη.

ϋβΓ ΡαργΓυδ ηια^ αυδ άβηι ΒυΓβαυ βίηβδ ρπναΙβη ϋΓΙίυηάβη-

δοηΓβίηβΓδ δΙαηιηιβη, ίη άβηι νίβΙΙβίοηΐ αυοη άίβ μίσθαισις ΝΓ. 2

^βδοηπβηβη \νοΓάβη \ναΓ.

, η.
!Ομ[ο]λο[γ]εΐ Στράτων Διονυσίου

Ήρ[α|κλεώτης της έτπγονής

εχειν παρά Θεοδώρας της

[ ] . ου Περσινής μετά



βπβοΙηδ(:-Ιιβ Ραρ>τί.

5
κυρίου ΤΤατοΰ αύτής αδελφοΰ

εις χ| α]λκοΰ νομίσματος |— χ

|ί]ππον θήλειαν |— ρ καινήν

δραΙίυηι νοη οα. 2 ιΙ
» οηι.

2 Η- έμίσθωσεν ενε[

Καλλίας Άμ[ . .
3.η. ιο

5ι[ά σ]έ, βασιλεΰ, τον επιφανή

σωτήρα θεών νικηφόρων τεύ-

Εομαι βοιηθέας

δραΙίυιη νοη 5 οηι.

*- Η-
καιδεκάτην τ[οΰ] ΦαρμοΟθ[ ι μηνός τοϋ]

δεκάτου έτους έπί την οικ[ίαν τής]
15
γυναικός μου Σενώπιος την [ούσαν έν|

Βου [....] ωι ει [. . . τής]

5 Η-
κά[τ]ω τοπαρχίας τοϋ 'ΟΕυρυνχίτου έγσ-

πάσαντες [[την]] θυρίδα μίαν των έπϊ βορ

ρά ήνυγμένων έπί τον δρόμον τής Β . . .

20
ιας ώιχοντο έχοντες αύτής κρόκην

| ] ωσα [[εν . . .]
]

τής μνάς τι-

| μής | δραχμών δεκ[α]τεσσάρων

| | ων αυτ ιουιος

ν άΕιον

| ] [[τιμη]] [. . | και σύν τοις

β ήν &ζια

23
έρίοις σινδόνα κυ[.]μενον | . .] [[ου τιμα|]

/Ημδ·

δραχμών κ έπέδειΕα δέ και Θεοδώρ| ωι |

τώι άρχιφυλακίτηι τής τοπαρχ[ίας|

[| την ]] ήν έΕέσπασαν θυρίδα

εστιν δ . τ .... |

δραΙίυηι νοη 2 οηι.

6
. η. 3ο Δαιρίμαχος Δ . . ιωι [

εϊπον έάν δέ μη έάν δέ μ[ή

παρά τών εν τω [
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έμίσθωσαν Πετεα. [

Απολλωνι . . τών [

κλήρον εις ένιαυ[τ|όν ένα [ I

I

«υ

έκφορίου (πυροΟ) (άρταβών) ί έν ελ[.|σει

ΕΓίδυίβΓυη^βη.
Είη. 1— 7 βηΙΙιαΙΙβη οίΓβηοαΓ (1βη ΕηΙ\νυΓί βίηβΓ ΟυίΙΙυη^ ϋ1)βΓ βίηβ
άαΙίο ίη δθΙυΙυηι. ϋίβ δοΙιυΙά ηβΙΓ&^Ι 600 ϋΓαοΙιηιβη υηά δθΙΙ —

άίβδ δοΙιβίηΙ ιιιίΓ άίβ βίηίαοΙιδΙβ ΕιΉ&ηιη^ — ίη ΗόΙιβ νοη
100 ϋΓαοηηιβη άυΓοη δίβ ΕβίδΙυη^ άβδ ΡίβΓάβδ ^βΙϋ^Ι \νβΓάβη.

Είηβη νβΓΙΓα^ ϋυβΓ βίηβ άαΙίο ίη δοΙυΙυηι νοη ΕδβΙη βηΙη&Κ

Ρ. Οπίά. 10 ν. 3. 215/4 α.ΟΙιΓ., άβΓ ?ΙβίοΜαΙΙδ αυδ ΤηοΙΙηίδδΙαηιηιΙ.
Είη. 4. . ου δοΗϋΒΑκΐ.

Είη. 7. Αηι Εηι3β καινην οάβΓ κλινην δοΗϋΒΑκτ.
Είη. 8. ενε δοΗϋΒΑκτ.

Είη. 9. δοΗϋΒΑκτ. Ιοη Ιαδ ηυΓ Καλλι . .

Είη. 12. Ζυ άβΓ δοΙιΓβίη\νβίδβ βοιηθέας οί. ΜΑυδΕκ, (ΪΓαηιηιαΙϋί ά.

^πβοη. Ραρ., ρ. 110.

Είη. 13— 29. ΕηΙ\νυΓί βίηβδ προσάγγελμα \νβ^βη ΕίηηΓυοηδάίβηδΙαΜδ.
Ζυ άίβδβη Αηζβί^βη οί. άίβ ηβί Ρ. Μ. ΜευΕκ, ΙυπδΙίδοηβ ΡαρνΓί,
ίη άβτ ΕίηΙβϋυη» ζυ ΝΓ. 81 ζίΙίβΓΙβ ί,ίΙβΓαΙυΓ.

Είη. 14. έτη δϋΗϋΒΑκτ. Ιοη Ιαδ ει|ς.
Είη. 15. ϋίβΕβδυη^βημουΣενώτποςδο\νίβάίβΕΓ^αηζυη^&ηάδοΗϋΒΑκτ.
Είη. 17. έγσ δοΗϋΒΑκτ, Ι. εκσ | πάσαντες.
Είη. 18. [| την || θυρίδα δοκϋΒΑκτ.

Είη. 19. ΗίηΙβΓ της \νίΓά άβΓ Ναηιβ άβΓ ΟόΙΙίη βΓ\ναιΐβΙ. Β . . .

Ιαδ δοΗϋΒΑκτ. ήνυγμενων Ι. ήνοιγμένων οί. άνύγω = ανοίγω ίη
Ρ. ΡαΓ. 51, 7. ϋίβ ΓοΓηι ήνοιγμένος δΙαΙΙ άνεωγμένος ηβ^β^ηβΙ
ζ. Β. ηβί ΕρίοΙβΙ (βά. δοΗΕΝια) I 12, 31.

Είη. 20. Ζυ άβΓ δΙβΓβοΙνρβη \νβηάυη^ ωϊχοντο έχοντες οί. ΡβΙΓ. I
I,

ρ. 108, Ι. 18; Τβη. I 52, Ι. 7
, 8
;

Κβίη. 12, Ι. 8
;

ΕίΙΙβ II 35, Ι. 4;

ΡδΙ. IV 393, Ι. 14; 390, Ι. 11.
Είη. 25. σινδόνα κ υηά άαδ οοβΓηαΙη άβΓ Ζβϋβ δΙβηβηάβ ά ήν Ιαδ

ίίη. 2ϋ. Ζυ έπέδειΕα οί. Τβη. I 50, Ι. 20, 21 ; ΕίΙΙβ II 21, Ι. 0
;

ΡδΙ. IV
393, Ι. 7

.

Είη. 28. έΕέσπασαν θυρίδα δοΗϋΒΑκτ.

δοΗϋΒΑκτ. Ιοη Ιαδ κην.
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Ι,ίη. 29. Μβίηβ Εβδυη^ εστιν δ . τ \νίΓά νοη δοΗΟΈΑκτ οβ-

ζ\νβίΜΙ. Ιοη ^ΙεαΛβ αη ίΙιΓ ίβδΙηαΙΙβη ζυ ηιϋδδβη. Εδ \ναΓβ
άαηη η). Ε. νίβΙΙβίοηΐ ζυ βΓ^αηζβη: εστιν δ[έ] τ[ό] καθ· εν, \ναδ

ιγπΓ ηιίΙ άβη εοΙπναοηβη δρυΓβη νβΓβίηηαΓ δοηβίηΙ.

Είη. 34. Άπολλωνίωι δοΗϋΒΑκτ ζ\νβίίβΙηά. Ιοη \νοΙΙΙβ Απολλώνιος
Ιβδβη, δο άαβ νοΓηβΓ και ζυ βΓ^αηζβη \ναΓβ. τών δοκϋΒΑΗΤ.

αυ

Ιάη. 36. εν ελ[·]σει δοΗϋΒΑκτ.

ΝΓ. 4.

ΡΓ3§ηΐ€ηΙ βϊηοδ Ρ3θ1ιΙν6ΓΐΓ3§;5 αιιβ άετη η. |31ιγ άοδ

Ρ1ιϊ1ορ3ΐθΓ 2ΐ6/5 3. ΟΙιγ. ΤΐιοΐΐΙιΐδ ΐπι ΟχγιΉγηοΙιΐίεδ.
Ιην. ΝΓ. 10. ΒΓβίΙβ 15 οηι, Ηόηβ 8 οηι, δΙαΓΙί ζβΓδΙόιΐ, ΚηΙίδ ηίδ Ι. 10
υηά υηΙβη εώ^βηδδβη. δοΙιπίΐ, ΚυΓδίνβ, νβΓΙ&υίΙ ςυβΓ ζυ άβη Ηοπζοη-
ΙαΙίαδβΓη. Ζ\νίδοηβη Ι. 1 υ. 2 ΚΙβηυη^ διοπΙη3Γ. νβΓδθ υηηβδοηπβηβη.

[Βασιλεύοντος ΤΤ]τολεμαίου του ΤΤτολεμαί[ο]υ και Βερενί[κη]ς θε-

[ών Ευεργετών] έτους εβδόμου έφ' Ιερέως Αγαθοκλέους τοΰ Αγα

θοκλέους ΆλεΕ]άνδρου και [θ]εών Αδελφών και θεών Ευεργε

τών και θεών] Φιλοπατό[ρ]ων [κα]νηφόρου Αρσινόης Φιλαδέλ-

[φου Φιλησους της] Δημ[η]τρί[ο]υ μη[νό]ς ΤΤεριτίου εν Θ[ώ]λθει

[του 'θΕυρυγχί]του [νο]μοΰ «μηνός ΤΤεριτίου έν Θ[ώ]λθει τοΰ

['ΟΕυρυγχίτου ν]ομοΰ». [?Ε]μίσθω[σ]εν Έρμίας Μακεδών τριακοντάρου-

[ρος κληροΰχος τών ο]ΰπ[ω ύφ·] ήγ[ε]μόνα Στάχυι Θ[ε]οκλέους Κορινθίου

[τών Φίλωνος και] ΤΤαγώτι ΪΤαναύτιος και ΤΤαναΰτι ΤΤαγώτος υπα

[....].. | ] βοσκοΐς τον εαυτου κλήρον δλον άσπε[ρμί άκίνδυ-]

νον έκφ[ορίου [[έκάστ]ην αρουραν]] πυρών άρταβών έΕή[κοντα εις ένια- 1

υτόν [ σπόρον και] θερισμόν ένα
·
άρΕε[ι | δε ό σπόρος [της μισθώσεως]

[έν τώι όγδόωι έτει ου οί κα]ρποί ες τό ενατ[ο]ν ετος- τα δέ[

Ι--Ι
Είη. 2. Άγα δοΗϋΒΑκτ. Ιοη ^ΙαυυΙβ Άγαθ Ιβδβη ζυ Ιίόηηβη.
Είη. 5. ϋίβ ΕΓ^8.ηζυη^ άβΓ ΕμοηγηιβηάαΙίβΓυη^ οβΓυΜ αυί Ρ. ΗαηιΙ». 26.

Είη. 7— 9. ϋίβ Ναιώβη Έρμίας, Στάχυι, ΤΤαγώτι, ΤΤαγώτος Ιαδ δοΗϋΒΑκτ.
Ι,ίη. 8, 9. Ζυ Θεοκλής Κορίνθιος τών Φίλωνος οί. Ρ. ΒβΓοΙ. 1 1 773,

I. 5 (δαν. Ζ. 39, ρ. 225).
ΙΛτι. 12. οί. ΝΓ. 1 ζυ Ι. 10.
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ΝΓ. 5.

απογραφή. 242/1 3. ΟΙιγ.

Ιην. ΝΓ. 15. 1 9 χ/
2 Χ 20 1
/» οηι, ο1)βη υηά Ιίηκδ ηίδ Ι. 17 δοηπί^

αΙ^βηΓοοηβη. Ιη Ι. 1 ίβηΙβη ηίδ ζυηι Ιίηκβη Καηά ηιίηάβδΙβηδ οα.

1 3 1/β οηι. ϋηΙβη ίΓβίβΓ Καηά, Ιίηκδ άβδ^Ιβίοηβη ίη Ι. 17— 21 ίη

ΒΓβίΙε νοη Οα. 4 οηι; ΓβοηΙδ ΓΓβίΓαηά, άβΓ ίη Ι. 1— 7 ζ\νίδβηβη 4

υηά 6 οηι ναπίβΓΙ. Ιη Ι. 17—20 ^βΜ άίβ δοηπίΊ ΓβοΜδ ηίδ αηδ
Εηάβ άβδ ΒΙαΙΙβδ. δοΙιπίΙ νβΓΙ&υίΊ ραΓαΙΙβ! άβη ΓαδβΓη. Αυί άβηι

νβΓδο 5 ΖβίΙβη ίη υηι^βκβηΓΙβΓ ΚίοΜυη^.

ϋβΓ Ραρνιτιδ βηΙη&ΙΙ ίη Ι
. 1— 17 βίηβ ϋβκΙαΓαΙίοη ϋοβΓ ΗβΓάβη-

ΒβδίΙζ, βίηβ απογραφή λείας, υηά ίδΙ ίηδο\νβίΙ βίηβ ΡαπιΙΙβΙβ ζυ

Ρ. ΡβΙΓ. III 72Ι) (XV. ΟΗκΕδτ. ΝΓ. 242) υηά Ρ. Ηίη. 33 (Ψ. 0ηκεδτ.
ΝΓ. 243). \νίβ άίβδβ ίδΙ βΓ αΙδ ϋορρβΙυΓκυηάβ εώ^βίαβΙ.1 ϋίβ

ΙηηβηδοηπίΊ (Ι
. 1— 8) ^ίΜ οη"βη1)αΓ άβη υηνβΓκϋΓζΙβη, νίβΙΙβίοΜ δθ^αΓ

άβη αυδίϋηΓΙίοηβΓβη ΤβχΙ, ΙπΙΙ &οβΓ άβΓ δοπρΙυΓα βχΙβποΓ ^β^βη-
ϋοβΓ άοοη ίηδοίβΓη ζυΓϋοκ, αΙδ άίβδβ οβί \νβϋβηι δθΓ^ίαΙΙί^βΓ ^β-
δοηπβοβη ίδΙ. Ναε-η άβη ΜίΙΙθϋυη^βη δοΗόΝΒΑϋΕκδ (δαν. Ζ., Βά. 39,

ρ. 233) ηιόοηίβ ίοη αηηβηηιβη, άαβ άβΓ ΕΥαηκίυΓΙβΓ ΤβχΙ ηαβη δβίηβτ

αυδβΓβη δίχυκΙυΓ άβη ΒβΓΙίηβΓ ϋορρβΙυΗίυηάβη Ρ. 13433 Ι)ίδ 41

ζυΓ δβίΙβ ζυ δΙβΙΙβη ίδΙ. ϋίβ Ζβϋβη άβΓ ΑυββηδοηπΛ νβΓΙαυίβη

ραΓαΙΙβΙ, άίβ ΖβίΙβηαηδΙ&ηάβ δίηά ^Ιβίοη, \ν&ηΓβηά άίβ Ζβϋβη άβΓ

ΙηηβηδΙίΓίρΙυΓ ηαοη ΓβοΜδ αυίδΙβί^βη υηά ηιο^Ιίοηβηνβίδβ (οί. άίβ

ΕίηζβΙηβηιβΓΙίυη^βη) ΓβοηΙ υη^ΙβίοηβΓ Ε&η^β δίηά. Ιηηβη- υηά Αυββη-

δοηΓΙίΙ δίηά νοη νβΓδοηίβάβηβΓ Ηαηά ^βδοηπβηβη. Ιη δβίηβΓ αυββΓβη

ββδΙαΙΙυη^ \ν&Γβ άβηιηαοη άβΓ Ρ3ρ. \νοη! βίη \νβίΙβΓβΓ ΒβΙβ^ ίύΓ

άαδ ηβΓβίΙδ ίηι 3
. ^ηΓηυηάβΓΙ: βίηδβΙζβηάβ ΖυΓϋοκΙΓβΙβη άβΓ Ιηηβη-

δοΙιΓίίΙ ^β^6ηϋηβΓ άβΓ δοπρΙυΓα βχΙβποΓ (οί. οοβη ζυ ΝΓ. I).2
Αη άίβ απογραφή λείας δβηΙίββΙ δίοη ίη Ι. 18 βίηβ \νβίΙβΓβ

ϋβκΙαΓαΙίοη αη, άίβ ηιίΙ άβη \νοΓΙβη απογράφομαι και εις τά

άλικα ηβ§ίηηΙ. Ιη ίΙιΓ δίηά, βηΙδρΓβοηβηά άβη ηβίάβη ηίδηβΓ ηβ-

καηηΙβη ρΙοΙβηιαίδοηβη δΙβυβΓδυΙ^βκΙδάβκΙαΓεάίοηβη (Ρ. ΑΙβχαηάπη.

ηβί \ν. ΟηΓβδΙ. ΝΓ. 198 υηά Ρ. ΕίΠβ II 27 = \ν. ΟηΓβδΙ. ΝΓ. 199)
άίβ Ναηιβη άβΓ ζυηι ΗαυδηαΙΙ άβδ ϋβκΙαΓαηΙβη ^βηοπ^βη ΡβΓδοηβη

ηβηβηβίηαηάβΓ ^βδΙβΙΙΙ. ϋηδβΓ ΤβχΙ ηίβΙβΙ αΙδο βίηβ ΚοηιηίηαΙίοη

νοη δυη]βκΙδ- υηά ΟΙ^βΙίΙδάβκΙαΓαΙίοη, \νίβ άβΓ οβΙίαηηΙβΡ. ΑΙβχαηάπη.

\νβΙοΙιβ Ββ\ναηάΙηίδ ηαΙ βδ ηιίΙ άβηι άπογράφεσθαι εις τά άλικά?

1 01)βΓ άίβ Αη\νρηάυη^ άβΓ ϋορρβΙδΙίπρΙυΓ αυββγ Ι)βί Ζβυ^βηϋΓΙίυΓκΙβη οί.

ννιιχκΕΝ, Αιτών ί. Ρ. Γ., Βά. δ
,

ρ. 203 Γ
.

8 οί. ηβυβδΙβηδ λναοκΕΝ Ι. ο., Βά. 6, ρ. 367. 369. 387 ί
.
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νοη σώματα εις τήν άλικήν απογεγραμμένα1 δρΓίοηΙ άβΓ ,)ϋη^δΙ ρυ-
οΙίζίβΓΙβ Ρ. ΡδΙ. V 493, ηι. ΙφηβΓ άβΓ βίηζί^β δίοηβΓβ ΒβΙβ^ ί·ϋΓ
βίηβ ηιίΙ άβΓ δαΙζδΙβυβΓ ίγπ Ζυδαηιηιβηηαη^ δΙβηβηάβ απογραφή,

ϋαβ άίβ άλικη άίΓβκ.Ι νοη άβη ΚοηδυηιβηΙβη βΓηοοβη υηά ηαοη άβΓ

ΚορίζαηΙ άβΓ βίηζβΙηβη ΗαυδηαΙΙυη^βη ηβΓβοηηβΙ \νυΓάβ, η&Ι \νιιχκΕΝ

δοηοη ίη δβίηβη ΟδΙΓαΙία (I
,

ρ. 141 ίϊ.) άαΓ^βΙαη. ΏβΓ ΓβδΙδΙβΗυη^
άβΓ ΚορίζαηΙ ζυηα Ζ\νβοκ άβΓ δΙβυβΓηβΓβοηηυησ άίβηΙ οίϊβη1)αΓ υηδβΓβ

απογραφή, ^ίβ νβΓηαΙΙβη δίοη α1)βΓ ηίβΓζυ άίβ ηίδηβΓ οβΙίαηηΙβη

ρΙοΙβηι&ίδοηβη δυΙίίβκΙδάβΜαΓαΗοηβη (Ψ. Οηκεδτ. ΝΓ. 198 υ. 199)?
δίηά αυοη δίβ ηιίΙ άβΓ άλικη ίη νβΛίηάυη^ ζυ ηπη^βηΡ ^νιι,οκΕΝ,

άβηι ίοη άβη ΓΓαηκίυΓΙβΓ ΤβχΙ νοΓΙβ^βη άυΓίΊβ, ΙιαΙ άίβδβ ¥τά§β
βίηβΓ ΡΓϋίυη^ υηΙβΓζο^βη υηά ηβί^Ι, \νίβ βΓ ιϊιίΓ ΙιπβίΙίοη ηιίΙΙβίΙΙ,

άβΓ Αηηαηηιβ ζυ, άαβ άίβ ηβίάβη ^βηαηηΙβη ΡβΓδοηβηΙίδΙβη κβίηβ

Γβίηβη δυ^βκΙδάβΙίΙαΓαΙίοηβη δίηά, δοηάβΓη άαβ αυοη ίη ίηηβη άίβ

ΡβΓδοηβηζαηΙ άβΓ ΗαυδδΙ&ηάβ πΐΓ βίηβ ^αηζ οβδϋηιηιΙβ δΙβυβΓ,

ηαηιΙίοη, \νίβ άβΓ νοΓΙίβ^βηάβ ΤβχΙ βΓ^ίηΙ, άίβ δαΙζδΙβυβΓ, ίβδΙ^βδΙβΙΙΙ
\νβΓάβη δοΙΙ.2 ϋ&δ δίοη ηβί άίβδβΓ Αηηαηηιβ βΓ^βηβηάβ ΚβδυΙΙαΙ
\Υ&Γβ ηβάβυΙυη^δνοΙΙ : „Εδ ίβηΙΙ άαηη ϋηβΓηαυρΙ ^άβΓ ΑηηαΙΙ άαίυΓ,
άαβ βδ ίη άβΓ ΡΙοΙβηιαβΓζβίΙ Γβίηβ δυηίβκΙδάβκΙαΓαΙίοηβη ^β^βηβη

1 οί. αυοη Ρ8Ι. V 488, Ι. 7: άπογραφή τών σωμάτων.

2 \\ΊιχκΕΝδ ΑΓ^υηιβηΙαΙίοη, άίβ ίοΙι ηιίΙ δβίηβΓ π-βυηάΙίοηβη ΕΓΙαυΙ)ηίδ ηίβΓ

\νίβάβΓΒβΙ)βη άαΓΪ, δΙίΗζΙ δίοη ίηδϋβδοηάβΓβ αυί 0ηκκδτ. ΝΓ. 199. „Ιη 199, Ι. 9

ΓβοΜδ, ηαΙ ίηζ\νίδοηβη ,ΙοϋβϋΕτ νβγοβδδβΓΙ ς /= 6 1/2 δΙαΙΙ ς / <ιθ>. ΗίβΓ \νβΓάβη
αΙδο άίβ νοΓηβΓ ^βηαηηΙβη 13 δΜανβη ζυ '/ι, άΙβ ηαΙηβ σώματα ^βΓβοηηβΙ. ϋαδ

ΗαΙΙβ δβιηβη δίηη, \νβηη βδ δίοη υηι βίηβ αΙΙ^βηιβίηβ ΓβδΙδΙβΙΙυη^ άβΓ Ββνό1κβπιη§;

(\ΤοΙΙίδζ3ηΙυη§ οάβΓ άβη*Ι.) ηαηάβΙίβ, δοηάβΓη βδ \νίΓά ββάίη£Ι δβίη άυΓοη άβη

ΟηαΓα]ίΙβΓ άβΓ δΙβυβΓ, ίυΓ άίβ βίηβ ΖαΗΙυη^ δρβζίβΙΙ δβηιαοηί >νίγά. \νβηη ηιαη

άβη Ρ. ΙγαηΙίί. ηίηζυηίηιιηΙ, δ0 ΙβΓηΙ ηιαη, ά«β οβί άβΓ ρπ) Κορί οβΓβοηηβηάβη

8&Ιζ8ΙβυβΓ άίβ 8κΙανβη ηϋΓ αΙδ η^ΙόβΓ Κορί ^βζαηΙΙ νηιΓάβη. ϋαπιίΙ βΛΙΪΓβη

δίοη τνοηΙ ΓϊΙΙβ \νίβ ίη ΡβΙΓ. III, ρ. 264, τχο ί&τ άλική Ιδ'/ί ΟΓαοΙιηιβη ^βζαηΙΙ
νίυΓάβη. ΜιΓ δοηβίηΙ ηαοΙι άβη δοηδϋ^βη άλική-ΤβχΙβη, άαβ άίβδβ δΙβυβΓ 1 ΌΓ.

ρΓθ Κορί ΙοβΙΓυρ. Α1δο \ν(ΪΓάβ βίηβ ΖαηΙυη^ νοη 15 '/2 ϋι"- βίηβη ΗαυδδΙαηά νοΓ-

αϋδδβΙζβη, ίη άβιη δίοη 1 οάβΓ 3 οάβΓ 5 βΙο. δΙίΙανβη οβίαηάβη. ϋοοη άίβδ ίδΙ

ζηηαοΙιδί ηϋΓ βίηβ VβΓιηυΙυη^. ϋαβ άίβ δΗανβη ηυΓ αΙδ '/
2 σώμα ^βζϊηΙΙ νυΓάβη,

1)βάβυΙβΙ βίηβ ΡπνίΙβ§ίβηιη^ άβΓ ΗβΓΓβη (ηιβίδί 6γίβοηβη), άίβ δίοη δΙίΙανβη ηίβΙΙβη."

\ν. νβπνβίδΙ ίβΓηβΓ αυί Ι. 5, 0ηκΕ3τ. 199, \νο άίβ θυγάτηρ βαιά (Κο^εΙίΙϋΓ
νοη ν. ϋοΜΑδζΕνίδκι, δίΙζ.-ΒβΓ. ΗβίάβΙ1)βΓ^ 1918, 13. ΑϋπάΙρ., δ. 16, Α. ο

) ηίοηΙ

ιηίΙ^βζέίηΙΙ \νίΓά. ,δίβ νιτιΓά ηίοηΙ ιηίΙ^βζαηΙΙ, ηίοηΙ \νβίΙ δίβ ηοοη Ιίβίηβ ΡβΓδοη

ίδί (δο ν. ϋοΜΑδζενίδκι), δοηάβΓη \νβϋ δίβ οπβη1)αΓ ηοοη ΙΓβί νοη άβΓ άλική ίδΙ."

Ιη Ι. 1 βΓ^αηζΙ : [Ά]πογρ[αφή είς τα άλικοι]. .Ώαδ αύτοϋ (ηίοηΙ μου) ίη Ι. 3

1β$*Ι άβη ΟβάαηΙιβη ηαηβ, άαίί ηίβΓ ηίοηΙ βίηβ οη^ίηαΙβ ϋβΙίΙαΓαΙίοη νοΓΙίβ^Ι,

δοηάβΓη βίη απιΙΙίοηβΓ Αυδζυ^; οάβΓ άβΓ^Ι."
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η&ΙΙβ. Αυ^υδΙυδ' ΕίηίϋΙιΓυη^ άβδ ΡιΌνίηζίαΙζβηδυδ βΓδοηβίηΙ άαηιίτ.

ίη νίβΙ δΙ&ΓΙίβΓβηι Μ3ββ αΙδ βίηβ Νβυβηίη§;."

Αυί άβηι νβΓδο δΙβηβη 5 Ζβϋβη ίη υηι^βΚ6ηΓΙβΓ ΚίοΜυη^, \νίβ
άίβ δοΙιΓίίΊ άβδ ΚβοΙο, ίη ο.βΓ ο1)βΓβη Ιίηκβη Εοκβ, αΙδο ^βΓαάβ αυί
άβΓ ΚϋΛδβίΙβ άβδ ίϊοίβη Καυηιβδ ΙίηΙίδ νοη Ι. 18— 21. Αυδ ίΙιηβη

βτφϊΑ δίοη ζυη&οηδΙ, άα& υηδβΓ ΡαργΓυδοΙαΗ υΓδρΓυη^ΙίοΙι ηαοΙι Ηηκδ

Ιιίη ηΓβίΙβΓ \ν&Γ αΙδ ηβυΙβ, άα άίβ ηοΙ\νβηάί^βη ΕΓ^&ηζυη^βη αυί
υηδβΓβηι δΙϋοΙί δβΙοδΙ ηίοηί ηιβπΓ ΡΙαΙζ Γιηάβη. ϋίβ 5 Ζβϋβη δίηά
άαδ ΓΓα^ηιβηΙ βίηβδ Βπβίβδ, άβΓ αυί άίβ απογραφή Ββζυ^ ηίητηιΙ:

άβΓ δοηΓβίηβΓ ΙβίΙΙ άβηι ΑάΓβδδαΙβη ηιίΙ, άαβ βΓ Πιπι άίβ απογραφή
ϋΙ)βΓδβηάβ. Ιη I. 5 ίδΙ άίβ ^ηΓβδαη^αοβ βΓηαΙΙβη: I ΑΙδ

7. 3άΙιτ κοηιηιΙ η&οη άβηι 3θηπίτ.οηαΓ&κΙβΓ, \νίβ \νιίοκΕΝ ίβδΜβΙΙτβ,

άαδ άβδ ΕυβΓ^βΙβδ I. ίη ¥τά§β (ίοη δοη\ναηΜβ ζνπδοηβη ΕυβΓ^βΙβδ I.
υηά ΡηϋοραΙον), δο άαβ υηδβΓβ υϊκυηάβ αΙΙβΓ Μ7&ηΓδοηβίηΙίθηΙίβίΙ
ηαοη ίη άαδ 6. ^ΙιΓ (άτ§. Ηίϊ». 33) άβδ ΕυβΓ^βΙβδ, ά. η. ίη άαδ ^Ιιγ

242/1 ^βηόΓΙ.

Ββοίο.

2. Η.
[ Ι_ς ΜοηαΙ ] απογραφή λείας

ιο
[ Ταρουθίνας | Θράιξ των Άετοΰ

| ά]πογράφομαι εις τό

| έβδο ] μον < έτος > πρόβατα συν

[ άρνάσ]ιν διακόσια, αίγα

[μίαν] έρίφους δύο, τράγον ένα.

1 οί. υηΙβιι ϋίβ ΕίηζβΙΙ»βηιβΓΙίϋη^βη.
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[Ύ]πάρχι δε μοι εις την ιδίαν χρείαν

[ύ]ς τοκάς μία, ταύτης δ[έ]λφακες

πέντε, τόμιοι δύο.

Απογράφομαι και εις τά άλικα Ταρουθίνας ΘράιΕ, γυνή

Θεοδότη

αδελφός Άσσκληπιάδης, πατρός αδελφός Σαραπίων,

πατρός αδελφή Φιλουμένη, ταύτης ύοι Νικάνωρ Άν-

δρόμαχος, πατρός αδελφός Πτολεμαίος, υιός

Διογένης.

νβΓΒΟ.

[ΤαρουίΜνας Θ]εοφίλωι

[χαίρειν. Άπέ]σταλκά σοι

[τήν άπογρα]φήν τών

|μοι(?) ύπαρχόντ]ων προβάτων

[και εις τά άλι]κ[ά] ε[ϊ]ς τό Ζ |_

1)πθΜ αΙ».

ΕΓίδιιίεΓυπ^οπ.

Ββοΐο.

ΙΛη. 1. Όά ίη Λβηι δοΙιΓβΛβη άβδ νβΓδο άαδ 7. ιαΙιΓ αΙδ άα^·βηί^β

αη^β»βΙ)βη \νίΓά, ίΟΓ \νβΙοηβδ άίβ απογραφή Ι^βδΙίηιηιΙ ίδΙ, ηιυ&

ηίβΓ άαδ 6. 3άΥιτ βίη^βδβΙζϊ \νβΓάβη. αϊ. Ρ. ΗίΙ». 33, Ι. 10, 11.

Ζυ Ρ. Ηώ. 33, Ι. 4 υ. 12 1)βαιβΓΜ \νιι^κΕΝ, άαβ δΙαΜ

παρ' Άροιμηώτου \νβ^βη άβδ ΙΙιΓαΙίίδοΙιβη Ναηιβηδ 'Ροιμητάλκας
\ναηΓδοηβίηΙίοη παρά 'Ροιμηώτου ζυ δοηΓβώβη ίδΙ.

Είη. 3. Ιοη Ιαδ υηά βΓ^&ηζΙβ (νοη άβΓ ^ηΓβδζαη1 εώ^βδβηβη) υΓ-

δρΓυη^Ιίοη, \νίβ ίηι ΤβχΙ, ^ΙαυΜβ αΙ)βΓ άαηη ζυΓ ΝοΙ . ασυν

Ιβδβη ζυ Ιίόηηβη. Όά εώβΓ ηαοΙι \νιι.οκΕΝ5 ϋΓΙβίΙ ι δίοηβΓ ίδΙ

υηά (1βΓ ΒυοηδΙαοβιιΓβδΙ νοΓ σ ηίοηί ζυ βίηβηι τ (πρόβα]τα),

\νοηΙ άϊιβτ ζυ ν ραβΙ, κβηΓβ ίοΙι ζυ ηιβίηβΓ ίϊϋηβΓβη Ι,βδυη^

ζυηίοίί.

Ζυ πρόβατα σύν άρνάσι οί. Ρ. Αηιη. 73, Ι. 5.

ΙΛη. 4— 6. ϋίβ ΕΓ^&ηζυη^βη βτ^άΐαβη δίοη αυδ Ι. 13 ΰ. ΌΊβ Ζβϋβη-

\-Άώ§6 \νίΓά άεώβί αΙΙβΓάίη^δ δβΙιτ υη^Ιβίο1ι, \ναδ ω. Ε. ζυ άβηι
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ΕίηάπιοΙί, άβη άίβ ΖβϋβηΓβδΙβ βΓ\νβθΙίβη, ραδδβη \νϋΓάβ. δο

\ναΓβη υηΙβΓ άβΓ νοΓαυδδβΙζυη^, άαβ ΑΙ)ΙίϋΓζυη^βη ηίοηί νβΓ-

\νβηάβΙ \νοΓάβη δίηά (οί. μ]ία ίη Ι. 6), ίη άβΓ ΕϋοΙίβ I. 5, 27 Βυβη-

δΙαηβη, ίη Ι. 6 άα^β^βη ηυΓ 13 ΒυοηδΙαηβη ζυ βΓ^&ηζβη. \νι^οκΕΝ

νβπτιυΐβΙ, άαβ άίβ δοπρΙυΓα ίηΙβΓίοΓ νίβΙΙβίβηΙ αυδίυηΓΙίοηβΓ ^β-
δΙαΙΙβΙ \ναΓ αΙδ άίβ Αυββηδοηπίτ, \νοΓαυί άίβ ΖαηΙβηαη^αΙ)β ίη

Ι. 7 Ιιίη\νβίδΙ. δο ΙϊόηηΙβ ίη Ι. 6 άαδ χρείαν οάβΓ υπάρχειν ^βηαυβΓ
οηαΓαΙίΙβπδίβΓΙ ^β\νβδβη δβίη.

Είη. 7. ϋίβ ΑυΠόδυη^ άβΓ ΑυΙίϋΓζυη^ ^αΙ» Υνιι,οκΕΝ. Ιη άβΓ Ιηηβη-

δοΙιήίΊ \νίΓά άβηιηαοη αηι δοηΙυβ άαδ ΕΓ^βυηίδ ηοοη βίηηιαΙ

ζυδαηιηιβη^βδΙβΙΙΙ. δοηιίΙ \νΜ ιτιίΙ \ν. &ηζυηβηηιβη δβίη, άαβ
ίη βίηβΓ ίοΙ^βηάβη 8. Ζβϋβ αυοη άίβ αηάβΓβη ΤίβΓβ &ηηΙίοη

αυ%βζαηΙΙ \ναΓβη: αι α κτλ.
Ι,ίη. 10. Ζυ θράιΕ των ΆετοΟ οί. Ρ. Ηίο. 33, Ι. 5, 6.

Είη. 11. Ιη άβΓ ΕϋοΙίβ ΙίόηηΙβ βίηβ Ββζβίοηηυη^ άβΓ δΙβΙΙυη^ άβδ

ϋβΙίΙαΓαηΙβη ^βδΙαηάβη ηαηβη (ν^.) θί. Ρ. Ηί1). 33, Ι. 5 υ. 13.
Ι,ίη. 12. [εβδο]μον <έτος> \ν. Ιοη νβπηυΙβΙβ ΙιίηΙβΓ εις τό | [χ |_
βίηβ θΓΙδαη^αηβ βηΙδρΓβοηβηά Ρ. ΡβΙΓ. III, ΝΓ. 72Ι) = \ν. ΟηΓβδΙ.
ΝΓ. 242, Ι. 7.

ΜίηάβδΙβηδ νοη Ι. 12 &η δίηά, \νοΓαυί \ν. αυίηιβΓΙίδαηι
ηιαοΜ, άίβ ΖβίΙβηαηίαη^β βΙ\ναδ ηαοη ΓβοηΙδ βίη^βΓΰχΙίΙ, \νίβ

δίοη αυδ άβηι νβΓ^Ιβίοη Ι. 10, \νο 10 ΒυοηδΙαηβη άιη Αη-

ϊάηξ ίβηΙβη, βΓ^ίΜ. ϋβΓ δοηΓβί1)βΓ \νίΓά άίβ ϋοβΓδοηπΠ ίη Ι. ί)

υηά άβη Ναηιβη ίη Ι. 10 \νοηΙ βηβηδο\νβίΙ ηαοη ΙίηΙίδ ^βδοηπβΙ)βη
ηαηβη, \νίβ άίβ ΙηηβηδοΙιπϊΙ (νν\).

Είη. 14. [μίαν] δρπη^Ι ϋ1)βΓ [ύ]πάρχει (Ι
.

1δ) βΙ\ναδ νοΓ, βΙ\να υηι

βίηβη ΒυοΙιδΙαηβη, νίβΙΙβίοηΐ υηι άβη ΑοδοηΙυβ άβδ βΓδΙβη Τβϋδ

άβΓ ϋβΙίΙαΓαΙίοη ζυ ηιαΓκίβΓβη (\ν.).
Είη. 15. ΜίΙ υπάρχει δε μοι εις τήν ιδίαν χρείαν ηβ^ίηηΙ άβΓ ζ\νβίΙβ
ΤβίΙ άβΓ απογραφή. ΥνΈιδ ίδΙ άβΓ (ϊβ^βηδαΙζ άαζυ? δοΙΙΙβ βδ

δίοΙι νίβΙΙβίοΜ ηβί άβη νοΓηβΓ αη^βίυηΓΙβη πρόβατα βΙο. βΙ\να

υηι νίβη η&ηάβΙη, άαδ ζυηι Οβ^βηδΙαηά βίηβδ ΕίδβΓηνίβηνβΓΙΓα^δ
(οί. Ρ. ΡδΙ. IV 377) ^βηιαοΜ \νοΓάβη \ναΓ? οί. ΡκΕιδιοκΕ, δ. Β.
ΝΓ. 4516. ΟάβΓ ίδΙ αη υποτελής λεία (Ρ. ΒΟϋ III 1012 Ι. 7)

ζυ άβηΙίβηΡ

Είη. 19. ϋίβ δοηΓβίη\νβίδβ Άσσκληπιάδης κοηιηιΙ, \νοΓαυί ηιίοη \ν.
Ιιίη\νβίδΙ, όίΊβΓδ νοΓ, αυοη ίη ΙηδοηπίΙβη, οί. ζ. Β. Οοιχιτζ,

ϋϊαΙβΙίΙίηδοηπίΙβη I, ΝΓ. 413, Ι. 31. Είη \νβίΙβΓβδ ΒβίδρίβΙ άβΓ

ΟβηιίηαΙίοη άβδ σ οβί Ρ. ΚκΕτδοΗΜΕκ, ΟπβοΙι. ναδβηίηδβηπίΐβη,

ρ. 221 : Άσστέας έγραψε.
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νβΓ80.

Γ.ίη. 1, 2. νοη \νβπι ιυηΓΙ άίβδβδ δοηΓβίηβη ηβΓ? Αη δίοη ηβ-

δΙβηβη ζ\νβί ΜόιάίοηκβίΙβη : βηΙ\νβάβΓ νοη άβηι ϋβκΙαΓαηΙβη,

αΙδθ άβηι Ι. 18 §βηαηηΙβη Ταρουθίνας, οάβΓ β,Υιβτ νοη άβηι

ΒβαιηΙβη, αη άβη άίβ απογραφή βίη»βΓβίοΜ \ναΓ, άβΓ δίβ άαηη

αη άβη ΑάΓβδδαΙβη άβδ Βπβίβδ Θεόφιλος \νβίΙβΓΙβίΙβη \νϋ.Γάβ.

Ιοη ηίάπη υΓδρΓϋη^Ιίοη ΙβΙζΙβΓβΗ αη, \νβϋ ίοη νβΓηιυΜβ, άαβ

υηδβΓ ΡαργηιδηΙαΙΙ ηιίΙ βίηβηι αηάβΓβη νβΛυηάβη \ναΓ, άα άίβ

ηοΙ\νβηάι^βη ΕΓ^9.ηζυη^βη άβδ Βπβίβδ αυί άβηι ΒΜΙ, \νίβ βδ
οηδ ηβυΙβ νοΓΙίβ^Ι, ηίοΜ ΡΙαΙζ Γιηάβη υηά ηιίΓ άίβδβδ ^βΓαάβ
άπ άίβδβΓ δΙβΙΙβ νοΙΙδΙ&ηάί^ ζα δβίη δοηίβη. Ιοη ^ΙαυηΙβ άαηβΓ,

άαβ νίβΙΙβίοΜ ηιβηΓβΓβ άπογραφαί, αηβίηαηάβΓ ^βκΙβΜ, άβηι θ,

ϋοβΓδαηάΙ \νοΓάβη δβίβη. \νι^οκΕΝ ηιαοΜ ηιίοη άαζυ άαΓαυί

αυίηιβΓκδαηι, άαβ βίη δοΙοηβδ ΑηβίηαηάβΓκΙβηβη καυηι άβηκηειΓ

ίδΙ, άα άίβ ΙηηβηδοηπίΊ νβΓδίβ^βΚ \ναχ. Εδ τνιΓά άαηβΓ άοοη

αηζυηβηηιβη δβίη, άαβ άαδ ΒΜΙ υΓδρΓΰη^Ιίοη οΓβίΙβΓ ^β\νβδβη
ίδΙ. ΑυββΓάβηι δοηβίηΙ ηιίΓ άβΓ δίη^υΙαΓ άπογρα]φήν ίη Ι. 3

§β§βη ηιβίηβ νβπτιυΙυη^ ζυ δρΓβοηβη. Ιοη δοηΙίβββ ηιίοη άαηβΓ

\νι^οκΕΝδ Αυίΐαδδυη^ αη, άαβ άβΓ Βπβί νοη Ταρουθίνας ηβΓ-
ΓϋηΓΙ, άβΓ δοηιίΙ δβίηβ απογραφή ηιίΙ άβηι αυί άίβ ΚϋοκδβίΙβ

άβΓ ΑυββηδοηπίΊ ^βδοηπβηβηβη Ββ^ΙβίΙηπβί αη Θεόφιλος ϋ1)βΓ-

δβηάβΙ. ϋαβ δίοη άπέσταλκα ηίοηΐ άιιϊ βίηβ ίΓϋηβΓβ, δοηάβΓη
αυί άίβ ^ΙβίοηζβίΙί^β Ζυδβηάυη^ ηβζίβΜ, άαζυ οί. Ρ. ΗαΙ., ρ. 198.
ϋίβ δοηπίϊ; ίδΙ ηαοη ννιοι,κΕΝδ ΙΜβί! ηιο^ΙίοηβΓ\νβίδβ ηιίΙ

άβΓ άβΓ δοΓΪρΙυΓα βχΙβποΓ άβΓ απογραφή λείας (2. Η.) ίάβηΙίδοη,

άίβδβ αΙδο νίβΙΙβίοΜ νοη άβΓ Ηαηά άβδ Τ.
ϋϋβΓ άίβ δΙβΙΙυη^ άβδ Θεόφιλος βΓίαΙιΓβη \νίΓ αυδ άβηι

Βήβίβ ηίοΜδ. ϋβηι αυδ άβπι ^Ιβίοηβη Γυηά \νίβ υηδβΓβ
ϋΓκυηάβ δΙαηιηιβηάβη Ραρ. ΝΓ. 6 νοηι 4. 3άΥιτ άβδ ΕυβΓ^βΙβδ

(οί. υηΙβη ζυ ΝΓ. 6), ίη άβηι δθ\νοηΙ Ταρουθίνας \νίβ Θεόφιλος
νοΓκοηηηβη, καηη βηΙηοηιηιβη \νβΓάβη, άαβ Θεόφιλος νίβΙΙβίοηί

έπιστάτης της κώμης ίδΙ. ϋίβδ \νϋΓάβ \νοηΙ ηίοΜ δοηΙβοΜ ζυ

υηδβΓβΓ ϋΓκυηάβ ρειδδβη.
Είη. 4. ΕΓ^&ηζυη^ νοη \ν.
Είη. 5 ίδΙ νοη \ν. ηβΓ^βδΙβΙΙΙ. ΥοΓ άβΓ ^ηΓβδζαΜ ίδΙ άβΓ Ραρ.
ζβΓδΙόΓΙ, δο άαβ ηυΓ ^αηζ ^βπη^β ΚβδΙβ νοη ΒυοηδΙαηβη ζυ

βΛβηηβη δίηά. ΓυΓ βίη τήν ΙιίηΙβΓ και ίδΙ ίη άβΓ Εϋοκβ Ιίβίη
ΡΙαΙζ. ϋίβ ^ηΓβδζαηΙ Ιαδ ίοη αΙδ α (ΗαΚβηαΙρηα). Εδ ίδΙ αυοη

ηυΓ /_ άβυΙΙίοη βΓηαΙΙβη. βΓΙίθ,ηηΙβ ^·βάο^η ηοοη δοη\ναοηβ

ρυηΜίβΓΙβ δρυΓβη βίηβδ οηβΓβη ΟυβΓδΙποηβδ : 2-
δίΙζυι)88ΐ)βΓίο1ιΙβ (Ιογ ΗβίάβΙΙ,. Αιίΐιάβιηίβ, ρΜΙ.-ΙιίδΙ. ΚΙ. 1920. 14. ΑΜ). 3
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ΝΓ. 6.

ΑπιίΙϊοΓίεδ δοΙίΓεϊ&εη, νναΙίΓδεΙιεϊηϋοΙι εαΐδ άεπι 4- ]βϊιγ
άεδ Ευει-^εΙεδ I. (244/3)-

Ιην. ΝΓ. 9. νοη ΗβΓΓη ΙΒδ0ηεη αυδ 2 ΓΓα^ηιβηΙβη ζυδαηίηιβη^βδβΙζΙ;
ζ\νίδοηβη ηβίάβη ηαοη ^. βίη Α1)δΙαηά νοη 5—6 οηι. Ηόηβ 8 οηι,
ΒΓβίΙβ 17 υηά 11 οηι, ΟβδαπιΙΟΓβίΙβ άβδ δΙϋοΙίβδ ηαοη ^. άβηιηαοη

33—34 οηι. ϋίβ δοηπίΊ, βίηβ ΚυΓδίνβ, &ηηΙίοη άβΓ άβδ Ρ. ΕΙβρη. 17

(δοΗϋΒΑκτ, Ραργή ^Γαβοαβ ΙαΙ». 5), νβΓΙαυίΊ δβηΙίΓβοηΙ ζυ άβη Γ3δβΓη,

Ζ\νίδοηβη Ι. 1 υηά 2 ΚΙβηυη^ βΗίβηηηαΓ.

ϋίβ ϋΛυηάβ βηΙΜΙΙ βίη αηιΙΙίοηβδ δοηΓβίΙ)βη, άαΙίβΓΙ αυδ άβηι
4. 3ίΛιγ. Ναοη άβηι δοηπίΙοηϋΓακΙβΓ Ιίοηιπιβη ηι. Ε. ηυΓ άαδ 4. ^Ιιγ
άβδ ΕυβΓ^βΙβδ I. οάβΓ άβδ ΡηϋοραΙοΓ ίη Γι-α^β. Όά άίβδβΙοβη ΡβΓ-

δοηβη νοΓΙίοηιηιβη \νίβ ίη ΝΓ. 5, άζτί άβΓ Ραργπιδ \νοηΙ ηιίΙ ζίβηι-

ΙίοηβΓ ΒβδΙίηιηιΙηβίΙ άβηι 4. 3άΙιτ άβδ ΕυβΓ^βΙβδ I. (244/3) ζυ-

^βδοηΓίβηβη \νβΓάβη.

Είηβη δίοηβΓβη Αυδ^αη^δρυηκΙ, υηι ζυηι νβΓδΙ&ηάηίδ άβδ ΤβχΙβδ

ζυ ^βΙαη^βη, δοηβίηβη άίβ \νοΓΙβ Ι. 1. 2 ζυ ηίβΙβη: δπ]ως επί σου

διαλύηται Δωρόθεος προς Ζωίλον. ΗίβΓηαοη δοΙΙ νοΓ άβηι ΑάΓβδδαΙβη

βίηβ διάλυσις δΙαΙΙπηάβη, ά. η. βίη νβΓ^ΙβίοηδνβΓδυοη, άβΓ, λνίβ \νίΓ

αυδ άβη Μα^άοΙα-Ραργπ \νίδδβη, ίηι ρΙοΙβηι&ίδοηβη ΡιΌζββνβΓίαηΓβη

άβδ 3. νοΓβηπδΙΙίοηβη ^ΙιΓηυηάβΓΙδ νοΓ^βηοηιηιβη \νυΓάβ, βηβ άβΓ

δΙταΙβ^β άίβ δαοηβ αη άαδ ζυδΙ&ηάί^β ΚοΙΙβ^ίαΙ^βποΜ υοβπνίβδ.1

Εδ Ιίβ^Ι άαηβΓ ηαηβ, άβη ΑηδβηάβΓ Θεόφιλος ίηι ΑηδοηΙυβ αη άίβ

Μα^άοΙα-Ραργπ, Ρ. ΡβΙΓ. II 2 (2) (= ΜιττΕιδ, ΟΙιΓβδΙ. ΝΓ. 22) υηά
Ρ. Ηαηιη. 25 αΙδ δΙΓαΙβ^βη, άβη ΑάΓβδδαΙβη αΙδ επιστάτης της κώμης

αυίζυίαδδβη υηά άίβ ΙΪΓκυηάβ ηΙδ βίη δοηΓβίηβη ζυ βΓΙίΙ&τβη, ίη άβηι

άβΓ δίχαΙβ^β άβη έπιστάτης ζυΓ νΌΓηαηηιβ άβδ νβΓ^ΙβίοηδνβΓδυοηδ

άβΙβ^ίβΓΙ, άαδ αΙδο ηβηβη άβΓ άίβ ϋβΙβ^αΙίοη ^ΙβίοηίαΙΙδ αυδδρΓβοηβη-
άβη, αυί άίο έντευΕις ^βδβΙζΙβη υπογραφή άβδ δίχαΙβ^βη βίηηβΗίβί.*

Ιηάβδδβη \νϋΓβη άαηιίΙ άίβ δοη^ίβπ^βίΙβη, άίβ άβΓ ΤβχΙ υίβΙβΙ,
ηίοΜ υοβΓννυηάβη. Ιη άβη Μα^άοΙα-ϋΓΙαιηάβη \νηά άβηι επιστάτης
αυί^β^βηβη, ηβί ΜίβΙίη^βη άβδ νβΓ^ΙβίοηδνβΓδυοηβδ άίβ ΡαΓΙβίβη αη

άβη δΙΓαΙβ^βη ζυΓίίοΙίζυνβηνβίδΘη, \νοηιίΙ άίβ βηβη ζίΙίβΓΙβη Ρ.
Ηαηιη. 25 υηά Ρ. ΡβΙΓ. II 2 (2) υυβΓβίηδΙίηιηιβη. Ιη υηδβΓβηι ΓαΙΙ

άα^β^βη δθΙΙ άβΓ ΑάΓβδδαΙ ηβί ΝίοηίζυδΙαηάβΙίοηίηίβη άβΓ διάλυσις

1 8ΙαΙΙ αΙΙβΓ ΜιττΕιδ, Οηιηάζϋ^β, ρ. 14 β.
2 ΑηαΙο^β ΕΓδοΙιβίηυη^ ίηι ΟβδΰΜΛδ^αη^ (!βγ ΚαίδβΓζβίΙ: οί. Ιόκδ, 8αν. Ζ.,

Β(Ι. 36, ρ. 232, Αηπι. 5.
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άβη ΒβΙίΙα^Ιβη ζυ βίηβηι ΤβΓπαίη Ιαάβη, άβΓ ηίοΙιΙ νοΓ άβηι

δβηάβΓ Θεόφιλος, δοηάβπι νοΓ βίηβηι ϋπΙΙβη, νοΓ Άγαθίς δΙατΙηηάβη
δοΙΙ, αυί άβδδβη δοήΓβίββη ίη Ι. 2 Ββζυ^ ^βηοηιηιβη \νίΓά. Εδ ηαΙΙβ

\νβηί^ Ζ\νβοΙί, δίοη·ίη ΗγροΙηβδβη ζυ βΓ^βηβη. ϋηι υηδβΓβη ΡαργΓυδ
ηιίΙ άβη ^βηαηηΙβη ϋΓίίυηάβη ίη ΕίηΙίΙαη^ ζυ ηπη^βη, ιτιΓιβΙβ ιτιαη

δοηοη αηηβηηιβη, άαβ Άγαθίς άβΓ δίχαΙβ^β1 υηά Θεόφιλος άβΓ

επιστάτης δβί, άβΓ δβίηβΓδβίΙδ άβη ΑάΓβδδαΙβη ζυΓ νοΓηαηηιβ άβΓ

διάλυσις \νβίΙβΓάβΙβ^ίβΓΙ. ϋοοη ίδΙ άίβδ αΙΙβδ υηδίοηβΓ. \ναήΓ-
δοηβίηΙίοη δίηά άίβ ηίβΓ ^βηαηηΙβη Θεόφιλος υηά Ταρουθίνας ηιίΙ

άβη ίη ΝΓ. 5 νοΓκοηιηιβηάβη ΡβΓδοηβη ^Ιβίοηβη Ναηιβηδ ίάβηΙίδοη,

άα υηδβΓ Ραρ}τυδ αυδ άβηιδβΙηβη Γυηά ηβΓΓϋηΓΙ \νίβ ΝΓ. 5. Τα

ρουθίνας υηά Άγαθίς ηβ^β^ηβη ηοοη ίη βίηβηι &υββΓδΙ ίΓα£;ηιβηΙίβΓΙ;βη
ΤβχΙ (Ιην. ΝΓ. 6), άοοη ίδΙ αυοη αυδ ίηπι ϋοβΓ άίβ δΙβΙΙυη^ άβΓ
οβίάβη ηίοηΐδ δίοΙιβΓβδ ζυ βηΙηβηηιβη.

Κβοΐο.

[Θ]ε[ό]φιλος Ταρουθίναι χαίρειν. [Φρόντισον 6π]ως επί σου διαλύηται

Δωρόθεος προς Ζωίλον ώι έγκαλε[ΐ καθ ]ότι γέγραφεν Άγαθίς
-

εί δέ μή, παράγγειλον αύτώι άπαν[τάν έ]π' Άγαθιν και

ήι άν

ήμέραι τά£[η]ται, διασάφησον ήμ[ΐν]

έρρωσο |_ δ Άθΰρ κα.

νβΓΒο.

Ταρουθίναι.

ΕΓίδυίβΓυη^εη.
Είη. 1. Ββί άβΓ \νβίχΙαυβ^ΙίβίΙ άβΓ δοηπίΙ \νϋΓάβη οα. 12— 14 Βυοη-

δΙεώβη βίηβ ΕϋοΙϊβ νοη 6 οηι ίΰΙΙβη. ϋίβ ΒυοηδΙαββη ως, άίβ

ίοη βΓ^αηζΙβ, Ιαδ δοΗϋΒΑκτ. Ζυ άβΓ \νβηάυη^ διαλύειν τινά

πρός τινα οί. Ρ. ΡδΙ. IV 361, Ι. 5.
Είη. 2. ΕΙ\να έγκαλε[ΐ δι' έντεύΕεως καθ]ότι κτλ.? οί. Ρ. ΡβΙΓ. II 2
(2) = ΜιττΕιδ, ΟηΓβδΙ. ΝΓ. 22, Ι. δ; Ρ. ΡβΙΓ. II 12 (3), Ι. 12—14

(ρ. 31).

Μό»Ιίοη \ν8.Γβ αυοΙι ζ. Β. έγκαλε|ΐ περί υβρεως οάβΓ &ηηΙίοη.

δο Μιττειδ ηπβίΊίβη.

1 Είηβη δΙΓαΙβ^βη άίεδβδ Ναπιεηδ ΒβζβϋβΙ Ρ. ΡβΙΓ. III. ΝΓ. 31.
8·
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Είη. 3. ΖυΓ ρΙοΙβηιίϋδοηβη παραγγελία οί. άίβ ηβί Ρ. Μ. Μευεη,
ΙυπδΙίδοηβ Ραργπ, νοΛβηιβΓΙίυπ^ ζυ ΝΓ. 78 ζίΙίβΓΙβ ίίΙβΓαΙυΓ.

άπαν[τάν έν ήμέραις χ έ]π' Ά. ? οί. Ρ. Τβη. I 14, Ι. 5; Ρ. ΒβΓοΙ.
11306 (= Ρ. Μ. Μευεκ, Ι. ο. Νι-. 78), Ι. 4.

ήι αν δοκϋΒΑκτ. ΙοΙι Ιαδ Ήραν.

Είη. 4. ήμέραι δοΗϋΒΑκτ.

Ζυ τάσσεσθαι οί. Ρ. Ηαηιη. 25, Ι. 11. Ιοη ηβζίβηβ τ. ίη
Ρ. Ηαηώ. 25 \νίβ ίη υηδβΓβΓ ΙΪΓΙίυηάβ αυί βίη ΟβδΙβΙΙυη^δ-

νβΓδρΓβοΙιβη. ϋίβ ΒβάβιΐΙυη^ τάσσεσ&αι = δίοη νβΓρίΙίοΜβη ίδΙ
δίοηβΓ^βδΙβΙΙΙ ζ. Β. άυΓοη Ρ. ΕίΙΙβ II 12, Ι. 5 υηά Ρκεικιοκε,
δ.-Β. ΝΓ. 4638, Ι. 16 (οί. άίβ ϋηβΓδβΙζυη^ ηβί ΟεκηΑκο, ΕΛ-
δΙΓβίΙ, ρ. 16).

ΝΓ. 7.

εντευξις. ΖεϊΙ άε8 ΡΗϋοραΙΟΓ (ηβοΙι 218/7).
Ιην. ΝΓ. 4. ΒΓβίΙβ 17 V2 οΓη> Ηοηβ 17 ογπ. Ακί οβίάβη δβίΙβη 1)β-
δοηπβοβη. Ιη ΜίηίβΙ βΙ ΗβΙ (Γα^υηι) νοη βίηβηι Είη^βηοΓβηβη
βηνοΓηβη. ϋβΓ Ραργπιδ οβδΙβΜ αυδ 2 ΒΙ&ΙΙβΓη, ΚΙβηυη^ άώϊ ΚβοΙο

άβυΙΙίοη δίοηΐηαΓ. νοη άβηι ζ\νβίΙβη ΒΜΙ ίδΙ ηιπ- βίη δΙΓβίίβη νοη
3 οηι ΒΓβίΙβ βΓηαΚβη. ΑυββΓάβηι ΙίηΙίδ υηά υηΙβη αη^βοΓοοηβη.

ϋβΓ νοΓΙίβ^βηάβ ΤβχΙ ίδΙ ΙβίάβΓ αυββΓοΓάβηΙΙι·οη ίΓα^ηιβηΙίβΓΙ,
άοοη δβΙηδΙ ίη άίβδβηι άβΜΙβη ΖυδΙαηά \νβΓΙνοΙΙ, δβηοη άβδηαΙη,

\νβίΙ βΓ ζυ άβη δβΙΙβηβη δΙϋοΙίβη ^βηόΓί., ίη άβηβη αυΓ νοΓ^&η^β άβΓ

αυββΓβη ΟβδοηίοΜβ άβδ Εαηάβδ Ββζυ^ ^βηοηιηιβη \νίΓά. ϋίβ ΙΙΓ-
Ιίυηάβ βηΙΜΙΙ άχιϊ άβπι ραΓαΙΙβΙ άβη Γαδβπι ηβδοηπβηβηβη ΚβοΙο
βίηβ ΙντευΕις1, βίη Οβδυοη αη άβη Κόηί^, άαδ οίϊβηηειΓ ηίοΜ ηυΓ

ίοπηβΙΙ €Ϊς τό τοΰ βασιλέως δνομα αάΓβδδίβΓΙ \να.Γ, δοηάβΓη, \νίβ \νοηΙ

αυδ άβηι ΡβΙίΙ ^βδοηΙοδδβη \νβΓάβη άειΓί, ΙαΙδ&οηΙίοη ηβί άβΓ Ιίόηί^-
Ιίοηβη ΚαηζΙβί βίη^βΓβίοηΙ \νοΜβη ίδΙ.2 Εδ Ιίβ^Ι βίηβ Α1)δοηπίΊ άίβδβδ

Οβδυοηβδ νοΓ, αη άίβ δίοη ίη ΚοΙ. II
,
Ι. 16 ίϊ". άαδ αντίγραφον βίηβδ

Ιίόηί^Ιίοηβη δοηΓβίηβηδ αηδοηΙίββΙ. Ββίάβ δοηπίΊδΙϋοΙίβ \νβΓάβη ζυ

βίηβηι ^ΓόββΓβη ΑΙίΙβηδΙϋοΙί, βΙ\να βίηβΓ Είη^εώβ, ^βηόΓΙ ηαοβη, άβηι

δίβ αΙδ ΑηΙα$βη ηβί^β^βηβη τναΓβη.

Όά ΚοΙ. I άβη Αηίαη^ άβΓ εντευΕις ηίοΙιΙ βηΙηαΙΙβη Ιίαηη, ηιυβ
ΙίηΙϊδ ηιίηάβδΙβηδ βίηβ ΚοΙυηιηβ νβΗοΓβη ^β^αη^βη δβίη. ΖυΓ Ββ-

1 Ι,ίΙβΓαΙυΓ ζυ άβη ρΙοΙβπιαίδοηβη έντεύΣεις Ι)βί ^όκδ, δαν. Ζ., Βά. 36,

ρ
. 267, Αηιη. 1.

2 ΕΙιβηδο ίη Ρ. ΝβυΙβδΙ. 1 ηηά ίη άβη νοη ,Ιόκδ Ι. ο. Αηηι. 2 αη^βίϋηΓΙβη
Γ&Ηβη.
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δΙίηηηυηυ άβΓ ΖβίΙβηΜη^β άβΓ ΚοΙ. I ΙίόηηΙβη ζυη&οηδΙ Ι. 13. 14
βίηβ Ηαηάη&ϋβ οίβΙβη. Είη Ζυδαηιηιβηηαη^ δίοη ηίβΓ ΙβίοηΙ

ηβΓδΙβΙΙβη, \νθηη ηιαη, \νίβ βδ η&ηβ Ιίβ^Ι, βΓ^δ,ηζΙ : άποσταλήναί μου |

[τήν έντευΕι]ν έπ' Άπολλώνιον. ϋίβ ίη Ι. 12— 14 βηΙηαΙΙβηβ Ιγρίδοηβ
ΓοΓηιβΙ ίδΙ ίηάβδδβη ίηι βίηζβΙηβη δο νβΓδοηίβάβηβΓ Αυδ^βδΙβΙΙυη^

Γαηί^ (βδ ΙίόηηΙβ ]ά αη δίοή ηίηΙβΓ άβηι δίβηβΓ ζυ βΓ^αηζβηάβη

τήν εντευΙΙιν ηοοη βΙ\να κεχρηματισμένην οάβΓ έσφραγισμένην
1
§&-

δΙαηάβη Ιιαηβη), άαβ άίβ οηί^β ΕΓ^ϋηζυπ^ αΙΙβίη ζυΓ δίοηβΓβη

ΒβΓβοηηυη^ άβΓ ΖαηΙ άβΓ ΙίηΙίδ ίβηΙβηάβη ΒυοηδΙαηβη ηίοΜ αυδ-

ΓβίοΙιΙ, νίβΙπιβηΓ ΓΟΓ άίβδβ ζυη&οηδΙ ηυΓ άίβ υηΙβΓβ ΟΓβηζβ αη^ίΜ.
\ναΙιΓβηά ίοη αηηβηηιβη ζυ ηιϋ.δδβη ^ΙαυΜβ, άαβ άβΓ ϋηιίαη^ άβδ

ΙίηΙίδ ΓβηΙβηάβη άαΓϋηβΓ ηίηαυδ^βηβ, ηαΙ νναοκΕΝ ζυγπ Τβϋ αυί

ΟΓυηά ηβυβΓ, νοη ίηηι ^βίυηάβηβΓ Ι.Θδυη^βη ίβδΙ^βδΙβΠΙ, άαβ δίοΙι

ίϋΓ άίβ πιβί3Ιβη Ζβϋβη ρΙαυδϋϋβ ΕΓ^αηζυη^βη ίηι ϋηιίαη^β νοη

10— 12 ΒυοηδΙαηβη ^β\νίηηβη Ιαδδβη. ϋίβ ΓΓα^β άβΓ ΖβϋβηΙ&η^β
άβΓ ΚοΙ. I ά^Γί ηίβΓΓπίΙ αΙδ ^βΙόδΙ ηβίταοητ,βΙ \νβΓάβη.

ΎνΊβνίβΙ ίη ΚοΙ. II ΓβοηΙδ ίβηΚ, Ι&Μ δίοη άα§β^βη ηυΓ αρρΓοχί-
ηιαΙίν βπηίΙΙβΙη. Όά ίη Ι. 16 άίβ ΑηδοηπίΊ βίηβΓ Ιίόηί^Ιίοηβη επιστολή

ηβ^ίηηΙ, ιηϋδδβη άίβ νοΓίιβΓ^βΙιβηάβη Ζβϋβη άβη δοηΙυβ άβΓ ΙντευΕις
βηΙηαΙΙβη. ϋίβ ϋοβΓηΙβί1)δβΙ άβΓ Ι. 12. 13 Ιβ^βη βδ ηαηβ, άβιη δίηηβ

ηαοη βΙ\να ίοΙ^βηάβπτιαββη ζυ βΓ^ϋηζβη:

τούτου]

Ι. 12 γαρ γενομ[ένου τευΕομαι της διά οάβΓ παρά]
σου σωτηρ[ίας

Εδ ίβηΙβη άβηιηαοη ίη ΚοΙ. II ΓβοΜδ ηιίηάβδΙβηδ οα. 18 Βυοη-
δΙεώβη.

ϋίβ ϋ3,ΙίβΓιιη^ άβΓ ΙΓΓΙίυηάβ \νιιοκΕΝ. \ναΙιΓβηά Μ. Οει.ζεκ,

ηιϋ άβηι ίοΙα άβη Ρ&ρνΓυδ ηιβΙιΓίαοη άιιΓοηδρΓβοηβη ΙίοηηΙβ, υηά ίοη
οβί άβηι ίη ΚοΙ. I, Ι. 6 υηά 11 βηναηηΙβη δνπδοηβη ΓβΙάζυ^ αη άβη
3. δνηδοηβη Κπβ^, άβη δο^. Λαοδίκειος πόλεμος άαοΜβη, ηίίΙηίη άίβ

εντευΕις άβΓ Κβ^ίβΓυη^δζβίΙ άβδ ΕυβΓ^βΙβδ I. ζυδοηπβηβη (\νοηβί
(ϊει.ζεκ ζυ άβΓ ίη Ι. 11 ^βηαηηΙβη ϋηΙβΓηβηηιυη^ άβδ 4. ^ΙιΓβδ αυί

άίβ νοη ΙϋδτιΝ (27, 1, 9) ηβζβυ^Ιβ άοηιβδΙίοα ββάίΙίο νβηνίβδ),

ίάβηΙίΓιζίβΓΙ \ναοίΕΝ άβη ΓβΙάζυ^ άβδ 5. ΙαηΓβδ επί Συρίαν ηιίί άβηι
άβδ ΡηίΙοραΙοΓ, άβΓ ί. ^. 217 ζυΓ δοηΙαοηΐ ηβί Καρηία ίϋηΓΙβ.

\νιι.οκΕΝ δΙϋΙζΙ δβίηβ ΑηδίοηΙ ηίοΜ ηυΓ &υί άβη δοηπίΊοηαΓαΙίΙβΓ

άβΓ ϋΓ1αιηάβ, άβΓ 1)βδδβΓ ζυΓ ΖβίΙ άβδ ΡηϋοραΙοΓ αΙδ ζυ άβΓ άβδ

1 ο'('. \ΥπχκΕΝ, ΑπΛίν ί. Ρ. Γ., Β(Ι. VI, ρ. 276; \ν. Οττο, εΙ^βηώ, ρ. 308 ίϊ.
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ΕυβΓ^βΙβδ ραδδβ, δοηάβΓη νοΓ αΙΙβηι αυί ΚοΙ. I, Ι. 10, \νο βΓ δίοηβΓβ

δρυΓβη άβΓ Εβδυη^ τοΰ γ |_ ίβδΙδΙβΙΙΙβ.1 ΓϋΓ άαδ 3. ΙάΙοτ ν,Λτά
άβηιηαοη ίη Ι. 10 βίη Ζυ§ ηαοη ΡβΙυδίυηι βηναηηΙ. ΟβΓαάβ ίϋΓ

άαδ 3. ^ΙιΓ άβδ ΡΙηΙοραΙοΓ (219) αοβΓ ηβζβυ^Ι Ροι/ϊΒιϋδ V, 62, 4,

άαβ αη^βδίοπΙδ άβδ ΕίηΓϋοΙίβηδ άβδ ΑηΙίοοηυδ ίη δνπβη άίβ §β-
δαηιΙβη ΤΓυρρβη ηααη ΡβΙυδίυιη κ,οηζβηΙπβΓΙ \νυΓάβη. „Νβυ, υηά

αυδ Ροι,υΒιϋδ ηίοηΐ ζυ ηβΙβ^βη, ίδΙ άαηη άβΓ Ζυ^ εις τόν Βουβαστίτην
ν. Ι. 218 (οί. I. 11). ϋαδ \νιΓά ηβάβυΙβη, άαβ άβΓ Κόηι^ 1)βί άβηι
ζ\νβίΙβη ΕίηίαΙΙ άβδ ΑηΙίοοηαδ ίη δνΓίβη 1)ίδ ίη άβη ΒυηαδϋΙβδ νοΓ-

§?βΓΪιοΙίΙ ίδΙ, οηηβ α1)βΓ \νβίΙβΓ ζυ ^βηβη."2
ϋβΓ ΤαΙοβδΙαηά, άβΓ ζυ άβΓ έντευίις νβΓαηΙαδδυη^ ^β^βΙ)βη

ηαΙ, ΙαΜ δίοΙι οβί άβΓ ίΓίπτιηιβΓηαίΙβη ϋοβΓΙίβίβΓυη» άβδ ΤβχΙβδ ηίοηί

ηιίΙ δίοηβΓηβίΙ ΓβΙίοηδΙχυίβΓβη. Μαη ίδΙ ζυηι ^Γοββη Τβϋ αυί νβΓ-

ηιυΙυη^βη αη^β\νίβδβη. ΑΙδ ^β\νίβ άαΓί ηυΓ ^βΙΙβη, άαβ βδ δίοη υηι

άβη κλήρος άβδ ΡβΙβηΙβη Ιι^ηΛβΙΙ, άβη ίηηι δβίη Οβ^ηβΓ, οίϊβηηαΓ

άβΓ ηιβηΓίαοη ^βηαηηΙβ ϋοπηιαοηοδ, δΙΓβίΙί^ ^βηιαοΜ ζυ ηα1)βη

δοηβίηΙ. ϋβηι ϋοπηιαοηοδ \νίΓά νοΓ^βΑνοΗβη, βΓ Ιια1)β δίοΙι, υηι αηι

ΡβΙάζυ§- ηίοΜ Ιβϋηβηηιβη ζυ ηιυδδβη (ίνα μή στρατεύσηται, Ι. 4
), ζυηι

λογευτής οβδΙβΙΙβη Ιαδδβη. \νιιχ,κΕΝδ \νίοΜί^β Εβδυη^βη ζυ Ι. 16— 18

βΓ^βοβη, άαβ άβΓ νοΗίβ^βηάβη έντευΕις οβΓβίΙδ βίηβ αηάβΓβ νοπιυδ-

^β^αη^βη ίδΙ, υηά άαβ άβΓ ΡβΙβηΙ ηβαηττα^Ι ηαΙΙβ, άίβ ΟηΓβηιαΙίδΙβη

α!δ ΟβποπΙδηοί- ζυδαιτηηβηΙΓβΙβη ζυ Ιαδδβη. ΪΓηβΓ άίβ \νβίΙβΓβ νοΓ-

^βδοηίοΜβ \νίΓά νίβΙΙβίοΜ ίη άβΓ ηβϋΙοδ ζβΓδΙίΜβη ΚοΙ. II ηίδ ζυηι
δοηΙυβ άβΓ Είη^αηβ ΓβίβπβΓΙ \νοΓάβη δβίη.

Αη άίβ έντευΕις δοηΙίβΜ δίοη, \νίβ Ι)βΓβίΙδ ηβΓνοΓ^βηοοβη, άίβ

ΑηδοηΓίίΊ βίηβΓ κ.όηί^Ιίοηβη επιστολή αη (ΚοΙ. I
I, Ι.16 Ά). \Υβηη ϊη

I 19 βίη \νβίΙβΓβδ δοηΓβίοβη άβδ Κόηί^δ ηιίΙ^βΙβϋΙ \νίΓά, δθ ίδΙ άίβδ,
\νίβ \ΥαοκΕΝ 1)βιηβΓΙίΙ, \νοηΙ Ιβάί^Ιίοη δο ζυ βΓκΙ&Γβη, άαβ άίβδβδ

ζ\νβίΙβ δοηΓβίοβη άβΓ ίη Ι. 16 οβ^ίηηβηάβη βρίδτυΙα αΙδ ΑηΙα^β 1»βί-

^βίϋ^Ι ίδΙ, εΙδο άβΓβη ΒβδΙαηάΙβϋ ΙίϋάβΙ. ϋαδ βδ δίοη ηίοηί υηι

ζ\νβί δβΙΙ3δΙ&ηάί^β ϋοΙίυιηβηΙβ ηαηάβΙΙ, 1)β\νβίδΙ δοηοη άβΓ ϋηιδΙαηά,

άαβ ίη Ι. 15 νοη άντίγραφον, ηίοΜ νοη αντίγραφα ^βδρΓοοηβη \νίπΐ.8

ϋοβΓ άβη ΙηηαΙΙ άίβδβκ Βπβίβδ ίδΙ ηίοηίδ αυδζυηιαοηβη. Μβίηβη

υΓδρΓυη^Ιίθηβη ΕΛΙ&Γυη^δνβΓδυοΙα, άαβ άίβ επιστολή άβη αη Απολλώ

νιος (οί. ΚοΙ. I
, Ι. 14) ^βποηΙβΙβη Ββδοηβίά βηΙηαΙΙβ, άβΓ άίβ Είη»αηβ

1 νναοκΕΝ νβιτηυίβίβ άίβδβ Ι,βδυη^ δοΙιοη νοΓ ΡΓϋίοιιΒ (Ιβδ Οπ^ίηαΙδ.

2 \ΥιιχκΕΝ Ι»πβίΊίοΙι.

3 οί. αΙ)εΓ Ρ8Ι. IV 347, Ι. 2. 3, \νο νοη άντίγραφα ^βδΙ)Γθοηβη «τίτά, οβ\νοηΙ
ηυΓ άίβ ΑοδοΙιπίΙ βίηβδ δοηγβίοεη? ιηίΙ^βΙβίΙΙ \νίΓι!.
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«ΓΙβάί^Ι1, άαβ δ1β αΙδο άβη χρηματισμός άβΓ ΙντευΕις κεχρηματισμένη

ά&τδΙβΙΙβ, ηιυβ ίοΙι ίαΙΙβη Ιαδδβη, άα άίβ ΕΓΙβάί^υη^ άβι" έντεύΕεις

\νΌηΙ Γβ^βΙηι&βί^ άυ,Γοη Μοββ υπογραφή βΓίοΙ^Ι2, άίβ ηυοΙι ίηι νοΓ-

Ιίβ^βηάβη ΓαΙΙ ηίοΙιΙ ^βίβηΙΙ ηα1)βη τηά§. 8ο ίδΙ βδ άαδ Ν&οηδΙ-

Ιίβ^βηάβ, ηιίΙ \ναοκΕΝ 9.ηζυηβηηιβη, άαβ άβΓ δαοηνβΓΠ&ΙΙ ΙιίβΓ &ηηIίοη

Ηβ^Ι \νίβ ίη Ρ. ΑηιΙι. 33. ϋβηι ΑΜβηδΙϋοΙί, άβδδβη ΓΓα^ηιβηΙ υηδ

νοΓΙίβ^Ι, \ν&Γβ άβηιηαοη αυββΓ άβΓ εντευΕις ηοοη βίηβ Ιίϋηί^Ιίοηβ

Επιστολή αΙδ ζ\νβίΙβ ΑηΙα^β α1)δθΙιΓίίΊίίθΓι ηβί^βίϋ^Ι. Οη άίβδβ ηιίΙ

άβηι ΤαΙοβδΙαηά άβΓ ΙντευΕις ίη υηηιίΙΙβΙηαΓβηι Ζυδαηπηβηηαη^
δΙβΙιΙ, ΙαβΙ δίοη ηίοΙιΙ βΓΙίβηηβη ; ζυηι ηιίηάβδΙβη πιυβ δίβ εώβΓ ίϋ,Γ άίβ

ΚβοηΙδίΓ&^β, ιιηι άίβ βδ δίοη ηαηάβΙΙ, νοη ΒβάβυΙυη^ ^β\νβδβη δβίη.3

ΟΓο£β δοη\νίβπ^ΙίβίΙβη ηβΓβίΙβΙ άαδ νβΓδο, άβδδβη ΙίηΙίβ ΗδΙίΙβ

(ΓβοΜδ δΙβηΙ βίηβ ίη ίΙϋοηΙί^βΓ ΚυΓδίνβ ^βδοηπβοβηβ Κβοηηυη^) άαδ

ΓΓαεηιβιιΙ βίηβδ νβπηυΙΙίοη αη βίηβη ΒβαηιΙβη4 ^βήοΜβΙβη δοηΓβίοβηδ
βηΙηαΙΙ, άαδ ηιϋ: άβηι ΚβοΙο ίη Ζυδαηιηιβηηαη^ δΙβηβη ηιυβ, οηηβ

άαβ δίοη ίηάβδδβη άίβδβΓ Ζυδαηιηιβηηαη^ ηιίΙ νοΙΙβΓ δίοηβΓηβίΙ ηαηβΓ

ββδΙίηιηιβη Ιίβββ. ΑΙδ ηόοηδΙ\ναηΓδοηβίηΙίοη άαΓί άεώβί ΰβΙΓαοΜβΙ

\νβΓάβη, άαβ άβΓ υΓηβηβΓ (ϋβδβδ δοΙιΓβίοβηδ ηιίΙ άβηι ΡβΙβηΙβη

υηδβΓβΓ εντευΕις ίάβηΙίδοΙι ίδΙ. νοη άβΓ Αηηαητηβ άίβδβΓ ΙάβηΙίΙ&.Ι
άϋΓίβη \νίΓ ηι. Ε. ηίδ ζυηι Ββ\νβίδ άβδ Οβ^βηϊβίΙδ αυδ^βηβη, άα ίη

Ιοβίάβη Είη^εώβη άβΓ οοβη ^βηαηηΙβ ϋοπηιαοηοδ αΙδ Οβ^ηβΓ βΓ-

δοηβίηΙ υηά άα άίβ Αη^εώβη άβδ νβΓδο ηιίΙ άβηι ΤαιοβδΙαηά άβδ

ΚβοΙο ^υΙ ζυδαηπηβηδΙίηπηβη.

ϋβΓ ΤβχΙ άβδ νβΓδο ίδΙ δ6ηΓ ΖβΓδΙόΓΙ — ΙίηΙίδ ίβηΙΙ οίϊβηΟαΓ
ζίβηιΙίοη νίβΙ — , %ναδ υηι δο ηιβηι· ζυ ηβάεαΐβπι ίδΙ, αΙδ βΓ ,ϊυπδΙίδοη
ίηΙβΓβδδαηΙβ Αη^αηβη βηΙη&ΙΙ, άίβ ίϋΓ άίβ ΕΓΙίβηηΙηίδ άβδ ρΙοΙβηιδ.-
ίδοηβη ΡΓοζββΓβοΜβδ νοη £ΓθββΓ ΒβάβυΙυη^ δβίη ΙίόηηΙβη.

1 Ιο1ι άαοηΙβ αη βίηβ ΡαΓαΙΙβΙβ ζυ ϋίΙΙ. ΟΓ. 6Γ. ΝΓ. 137—139. \¥ιιχκΕΝ ΙιαΙΙ

^άοο1ι ιηίΙ ΒβοΙιΙ βηί^ε^βη, άαβ άα.δ ΡβΙίΙυηι ίη άίβϊβΓ έντευΕις αηάβΓδ Ι«υΙβΙ αΙδ

ϊη άβΓ υηδπ&βη.
2 οί. ζ. Β. Ρ. ΝβυΙβΒΙ. 1, Ι. 29; Ρ. Ύβ)ο. I 43, Ι. 44. 45.
3 \Υΐβ ίη Ρ. Αμγι. 33.
4 Μαη ΙόηηΙβ ^οΙιΙ αυοΙι άαΓαη άβηΙίβη, αυοη άαδ VβΓδο βίηβ ΙντευΣις

ίδΙ. ΡοδίΙίνβ ΑΓ^υηιβηΙβ άαΐ&τ Ιίβ^βη ίη(Ιβδδβη ηίοηΙ τοΓ.
6 Ζυηι ΒβοΙο ηαΙ ηιίΓ βίη βΓδΙβΓ ΤΓαιιδδΙίπρΙίοηδνβΓδιιοη άβδ ίΓυηβΓβη ΒβδίΙζβΓδ

(ΙβΓ Ραρνπ νοΓ^βΙβ^βη.

[

[

Εβοίο.5
Κο1. I.

]αντος τον Ζωίλον έν τοΐς έπιλεγεΐσιν ίππεΰσιν

.]αν συνστρατευσάμενος μεθ' ημών εις ΤΤηλούσιον.
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[ Συμβάντος δε] παραγγελήναι ήμεΐν έτοίμοις είναι προς την ώραί-

[αν ουτος μέν σκ]ήψιν αύτ[ώ]ι Σητησάμενος ϊνα μή στρατεύσηται

| και ούδεμίαν] χρείαν έΕεργασάμενος λογευτής έγενέθη τοΰ τά

γματος αύτοΰ | και ού συνεστρατεύσατό σοι, βασιλεΟ, έπί Συρίαν εν τώι

[ε έτει τοΐ]ς ιδίοις και δ[υ]νατός ών τοιουτον κλήρον καρπι

σμενος |υ λογευτοΰ δντος έν τήι ίππαρχίαι προ αύτοΰ,

[ής νΰν αυτός (?)] λογευτή[ς] έστιν· εγώ δ' έν έκείνοις τοΐς χρόνοις

[ουκ έλαβον (?
)

έ]κφόριον τοΰ κ[λ]ήρου άλλ' η όλ(ύρας) ά(ρτάβας) φ

κα[ι τοΰ] γ [_ εις ΤΤη-

| λούσιον και τ]οΰ δ εις τον Βουβαστίτην και τοΰ ε έπί Συρίαν

[συνεστρατευσ]άμην σαι- έάν οϋν φαίνηταί σοι, βασιλεΰ, δέομαι σου

[άΕιών σε, τον] κ[ο]ινόν σωτήρα και εύεργέτην, άπο[σ]ταλήναί μου

[την ΙντευΕι]ν έπ' "Απολλώνιον, δπως Δωριμάχωι μέν γράψηι

[μή έπιβάλλειν] τώι κλήρωι μου τάς χεΐρας, έπειδή και πρότερον

[έμοΰ σε άΕιώσαν]τος γράψαι αύτώι μή έπιβάλλειν μοι αυτόν

[τάς χεΐρας τοΰ Άπολλ]ωνίου [γ]ράψαντος παρήκουσεν κ[α]ϊ έπειδή

[έδεήθην (?) δτε (?
)

ένεφ]άνιΖ[ον, κα]θίσαι μοι χρηματισ[τάς] τών

τάς βασι

λικός ] υμε [ ] . ων εα | ] .€[..].[ ]

]το δε[ ]
]-·-[" ]

Κο1. II.

καϊ ιδιώτης [ βασι-]

λεΰ, έπειδή [

τάς έντείιΕ[εις

και αύτός δ
[

άσεσθαι πρ|

[. .]ις προστα|

°[ι]ε"Π"υ,1σ€[

γενομενο| *-]
λίαρχον κ

| κλή-]

ρόν μου τη[ διεγ-]

γυημάτων[ τούτου]

γάρ γενομ[ένου



σου σωτηρ|ίας

ε . τ . ι;

άντίγραφον [

βασι[λε |ύς [Πτολεμαίος τώι δεΐνι χαίρειν
—
]

η... ε.
·|

τον ... |

βασιλεύς ΓΤ[τολεμαϊος

αγγε[. . . .

νβΓΒο.
| ίλάρχης τών Φίλωνος

|ς Λεσβιος τών εκ της αύ-

[τής . . κατηγορή]ματα Δωριμάχωι

| . . τως καρπίζομαι

| τό ίππικόν κριτή-

| ριον άπέ]λυσάν με τών έγκλ[η- |

[μάτων τ]ήν φυλακήν δια το.

] . σαι τα κατηγορή

ματα τον κλήρο]ν κατόχιμον ποιήσαι

] του δέ Δωριμάχου

|ης άντέγραψας αυ

| μετά φυλακής

| περί τών αυτών

] και τήν συνεδρε[ί-]

[αν | ποι ... ι βουλομ[. |

]νος έάν σοι δ[ο]κήι

]ρηι . γε . . . . ν . .

|ους του .[..]-- εμπε

15

20

2
.

Π.

10

15

Ει1&νιίβΓυη£εη.
Κβοίο. Κοί. ι.

ΙΛη. 1. επιλεγέντες ιππείς = επίλεκτοι ιππεΐς ? Ζυ άβη ΙβΙζΙβΓβη οί.
Ι.ΕδοϋιΕκ, ΙηδΙίΙυϋοηδ ηιίΙίΙαίΓβδ, ρ. 21 ί
.

Ε,ίη. 2. ΙηΙβΓρυηκΙίοη αηι Εηάβ ηαοΙι \ν. Αηι Αηίαη^ βΙ\να στρά
τευαν ?
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Είη. 3. ΕΓ^&ηζυη^ νοη \ν. Ζυ παραγγέλλειν = αυίοίβΙβη οί. παράγ
γελμα ίη Ρ. ΑηΛ. 50, I. 5.

Είη. 3. 4. ώραί [αν υηά σκ]ήψιν ίαηά ΟΕι,ζεκ. ούτος μέν \ν.
1.ίη. 5. ΑΙδ ΕΓ^&ηζυη^ άαοηΙβ ίοη αη βίηβ \νβηάυη^ \νίβ πολλά

κατ' έπή]ρειαν. \ν. βΛαηηΙβ ίηάβδδβη νοΓ ρ ηοοη ^βπη^β ΚβδΙβ
άβδ νοΓΙιβΓ^βηβηάβη ΒυοηδΙεώβηδ, άίβ δοηΙβοΜ ζυ βίηβηι η,

άά§β§βη §ηί ζα χ ραδδβη, υηά δοηΙ&^Ι άβηι^βηι&β άίβ οοβη βίη-

^βδβΙζΙβ ΕΓ^αηζυη^ νοΓ.

Ζυ άβη λογευταί οί. Ρι,ΑϋμΑΝΝ, Ραρ. 6κΑηΕΝ\νιτζ, ρ. 32 π",

έγενέθη Ι. έγενήθη.

Είη. 6. αϋτοΰ] και \ν. δΙαϋ ]σαι.
Είη. 7. ϋίβ ^ΙιΓβδζαηΙ ίη άβΓ ΕϋοΙίβ βι^ίηΙ δίοη αυδ Ι. 11. τοϊ]ς\ν.
Ιη άβΓ Εϋοκ,β \ν&Γβ άαηη ίη άβΓ ΜίΗβ βίη ΙίΙβίηβδ δραΙίυηι αη-

ζυηβηηιβη (\\τ.). ΜίΙ τοΐς ιδίοις και δυνατός ών νβΓ^ΙβίοΜ Υν\

οΐίβ \νβηάυη^ Ρ. ΝβυΙβδΙ. 1, Ι. 1(1: τοΐς ιδίοις έΕησθενηκότας,
άίβ άαδ Οβ^βηΙβϋ Ι)βδα^Ι. ϋαδ ΓοΙ^βηάβ βηΙη&Κ άίβ Ββ^Γϋηάυη^
ζυ άβηι δυνατός ών, οί. ηίβΓζυ Οει.ζεκ, Ραρ. ΓΓβί1). I, ρ. 60.

Είη. 8. υ αηι Αηίαη^ \ν. κΙαΙΙ ς. ΗίηΙβΓ καρπι | [Ιόμενος βίη Ναηιβ ?
Ζωίλο |υ \νυΓάβ άίβ ΕϋοΙίβ ^βΓαάβ ίϋΙΙβη.

Είη. 9. ΕΓ^&ηζυη^δνοΓδοηΙα^ νοη \ν.
ΙΑη. 10. ΕΓ^ϋηζυη^ Υν\ άλλ' ή \ν. δΙαΙΙ άλλη. Ββδ^Ι. άίβ Εβδυη^βη
όλ(Ορας) (άρτάβας) υηά τοΰ] γ [_. Όίβ ΑΙ)ΙίϋΓζυη^ νοη όλύρας,

λ, ίίηάβΙ δίοΙι. \νοΓαυί \ν. ηίη\νβίδΙ, όίΊβΓδ ζ. Β. ίη Ρ. Ηί1). 103,
Ι. 9. Ζ\νίδοηβη κα|ί υηά εις ίδΙ άβΓ Ραρ. άυΓβηΙόοηβΓΙ.

ϋη. 12. σαι Ι. σοι \ν. Ιοη ^ΙαυΜβ σοι Ιβδβη ζυ Ιίόηηβη. ι αηι

δοηΙυβ νοη φαίνηται ηοοη^βδΙβΙΙΙ.
ϋη. 13. ΕΓ^3ηζυη^ υηά κ[ο]ινόν \ν. ϋαδ νοη ηιιΓ ζυβΓδΙ βίη-

^βδβΙζΙβ καταφυγών επί σέ τον κτλ. ίδΙ ίϋΓ άίβ Ευοκβ ζυ Ι&η^.
Ιίη. 13. 14. Ζυ άβηι ΡβΙίΙ οί. Ρ. ΤβΙ3. I 43, Ι. 32—34 υηά Ρ.
ΡδΙ. IV 383, Ι. 12 (άαζυ \ΥλοκΕΝ, ΑΓβηίν ί. Ρ. Γ., Βά. VI,

ρ. 391), Γ&ΙΙβ, ίη άβηβη βδ ηίοηί ζ\νβίίβΙηαίΙ ίδΙ, άαβ άίβ έντευΕις
αη άίβ Ιίοηί^ΐίοηβ ΚαηζΙβί ^βΙαη^Ιβ. \νβίΙβΓβ ΒβίδρίβΙβ οβί

,Ιόκδ, δαν. Ζ., Βά. 36, ρ. 267, Αηηι. 2.

ϋίε δΙβΙΙυη^ άβδ Απολλώνιος ΙϋΜ δίοη ηι. Ε. ηιίΙ δίοηβΓ-
ηβίΙ ηίοΙιΙ ββδΙίηιηιβη. διΓαΙβ^β οάβΓ διοικητής ?

Είη. 14. ϋαβ ηυΓ τήν ?ντευΕι]ν ζυ βΓ^&ηζβη ίδΙ, βΓκαηηΙβ \ν., οί.

νοΓηβηιβΓκυη^. — Μ3η ΒβαοΜβ άαδ μέν ΙιίηΙβΓ Δωριμάχωι.
ΑροΙΙοηίοδ δοΙΙ αΙδο αυί3βΓάβηι ηοοΙι αηάβΓβ δοΙιπΙΙβ ζυηι δοηυΙζ
άβδ ΡβΙβηΙβη υηΙβΓηβΙιηιβη. \νβΙοΙιβ, ηιυβ ίη άβηι ζβΓδΙόΓΙβη Τβϋ

ΙιίηΙβΓ Ι. 20 οάβΓ ίη ΚοΙ. II ^βδΙαηάβη η&ϋβη. Αυί Οπιηά άβΓ
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ϋηβΓΓβδΙβ άβΓ ΚοΙ. II ηιόοηίβ ηιαη νβΓηιυΙβη, άαβ 0.αδ ΡβΙίΙυηι
δίοΙι ίη δβίηβηι \νβίΙβΓβη ΓοΓΙ^αη^ δρβζίβΙΙ αυί άίβ ΒβεοΙιΙα^-
ηαηηιβ άβδ κλήρος ηβζο^.

Ι,ίη. 15. ΕΓ^&ηζυη^ νντ. Ζυ άβΓ αυοη νοη ηγϊΓ νβπηυΙβΙβη ^νβηάυη^

έτπβάλλειν τάς χεΐρας οϊ. ζ. Β. Ρ. Τβη. I 6, Ι. 39. 40; 24, Ι. 9;
Ρ. ΡαΓ. 63, ΚοΙ. 7, Ι. 16; Ρ. Ιάά. Ο. Ι. 19; Η. Ι. 26; I. Ι. 20.
Ρ. ΡβΙΓ. II

,
ΝΓ. 1,Ι. 23.

1.ίη. 16. μή υικ3 μοί \ν. Β-βδ^Ι. άίβ ΕΓ^αηζυη^ δΙαΙΙ 0,εδ νοη μιγ
νοΓ^βδοηΙα^βηβη, άυΓοη άίβ \ν.δοηβ Εβδυη^ ίη Ι. 17 αυδ-

^βδοηΙθδδβηβη προσέταΕεν αΰ]τός, \νοοβί ίοη αη βίηβ ΡαΓαΙΙβΙβ

ζυ Ρ. ΕίΙΙβ II 22 (οί. Απ:ηίν ί. Ρ. Γ., Βά. VI, ρ. 353) εΙαοΜβ;

„γράψαι υη^βηαυ ίιιΓ προστάΕαι γράψαι" (\ν.). νοΓ αυτόν αηι
δοηΙυβ άθΓ ΖβίΙβ ίδΙ κ1βΓ Ραρ. άβίβκΙ, βδ δίηά ηυΓ ΚβδΙβ νοη

ΒυοηδΙαοβη βΓηαΙΙβη.

1.ίη. 17. ϋίβ ίϋΓ άίβ ΕΓκβηητηίδ άβδ ΤαΙηβδΙαηα·βδ \νίοΜί^βη Εβδυη^βη

·Απολλ]ωνίου υηά παρήκουσεν ίαηά \ν., οί. νΌΓηβηιβΓκυη^.
Είη. 18. ΕΓ^αηζυη^βη νοη \ν. Μι Ιαδ: ]ανι£|\ . . .]θίσαι μοι χρημα-
τισ[μό]ν [.]ντας βασι [ λικ υηά νβπηυΙβΙβ ζυ χρηματισμός βίηβη

Ζυδαηιηιβηηαη^ ηιίΙ άβτ Ιίόηί^Ιίοηβη βρίδΙυΙ3., ΚοΙ. II, Ι. 16 ίί
.

ν"οη άβηι τ ίη άβΓ ΙβΙζΙβη δϋόβ νοη χρηματιστάς δίηά ηαοΙι \ν.
νίβΙΙβίοηΙ ηοοη βίηί^β Ρϋηκ,Ιοηβη δίοηΙοαΓ; ας ηιυίέ, σ!α άβΓ Καυηι

βΙ\ναδ Ιίηαρρ ίδΙ, βη^ ^βδοηπβηβη ^β\νβδβη δβίη. τών οβζβίοηηβΙ

\ν. αΙδ ζίβηιΙίοη διοΙιβΓ; ίοη ^Ιαυθβ βδ ϊβίζί βηβηίαΙΙδ άβυΙΙίοη
ζυ βΓκβηηβη. ϋβΓ ΖυδαΙζ τών τάς βασιλικός, άβΓ, \νοΓ3η ηιίοη

\ν. βπηηβΓΙ, αυοη ίη Ρ. ΤοΓ. 13 (= ΜιττΕιδ, ΟΙιΓβδΙ. ΝΓ. 29),

Ι. 4 ηβ^β^ηβΙ, ίδΙ ηιίΓ υηνβΓδΙ&ηάΊίοη.

Ζυ καθίΣειν χρηματιστάς δβί αυί άίβ \νβπάυη» καθΚειν

δικαστήν Γβδρ. δικαστήριον νβηνίβδβη, άίβ άβΓ ^πβοηίδοηβη Κβοηίδ-

δρΓαοηβ ^βΙ&υΩ^ ίδΙ, οί. ζ. Β. ϋβηιοδΙη. οΓ. 39, 1 1 ; ΡΙαΙο,

Νοηιοί IX 873 β; ΡοϋΙ. 298β. ΑπδΙορη. Σφήκες ν. 303 ίί".,
ίβΓηβΓ ϋίΗ. 3γΙΙ. (2. ΑυΩ.) ΝΓ. 227, Ι. 13 (άνεδέΕατο (ή πόλις)

καθιεΐν τό δικαστήριον), οί. αυοΙι Ρ. Ρβί,Γ. III 21 (9) = Μ. ΟηΓβδΙ.
ΝΓ. 21, Ι. 9

.

10.

ΖυΓ ΒβάβυΙυη^ νοη έμφανίΣειν οί. άίβ ηβί ΡκΕιδιοκΕ, ΓαοΙι-

\νόΓΙβΓηυοη δ. ν. αη^β^βηβηβ ΕίΙβΓαΙυΓ.

\ναοκΕΝδ ϋηβΓζβυ^βηάβ ΚβκοηδΙΓυκΙίοη ίδΙ ρΓοζββΓβοΙιΙΙίοη
ηι. Ε. νοη ^ΓθββΓ ΒβάβυΙυη^. \νίβ δίοη άβΓ ίη Ι. 18 ηβζβυ^Ιβ
ΑηΙΓα^, άαδ ΟήΓβηιαΙίδΙβη^βποηΙ ζυδαηιηιβηΙΓβΙβη ζυ Ιαδδβη, ίη

άαδ ηίδηβΓ ηβκαηηΙβ ΟυβΙΙβηηιαΙβΓίαΙ βίηίϋ^Ι, ηβάαΓΪ ηβδοηάβΓβΓ

ϋηΙβΓδυοΙιυη^. \νίβ \νβηί^ δίοηβΓβδ \νίΓ ϋ1)βΓ ϋβη ΟηΓβπιαΙίδΙβη
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ρΓοζββ άβδ 3. ^αηΓηυηάβΓΙδ \νίδδβη, \νυΓάβ δβηοη νοη ν. ϋκϋϊΤΕι,

(ΚπΙ. V. 3., Βά. 50, ρ. 530 ί.) ηβΓνοΓ^βηοηβη υηά ίδΙ ηβυβδΙβηδ

\νίβάβΓ άυΓοη άίβ ΟαίΓβηβΓ Ζβηοη-Ραργπ ΝΓ. 33—35, υΙ)βΓ άίβ
\νιι,οκΕΝ (ΑΓοηίν ί. Ρ. Γ., Βά. VI, ρ. 451 Γ.) Γβίβπβιΐ, άβυΙΙίοη

^β\νοΓάβη. ΓϋΓ άίβ ΓΓα^β άβΓ ΡΓοζβββίηΙβίΙυη^ ίηδοβδοηάβΓβ

δβηβίηΙ ιώίΓ άβΓ ΓΓαηΙίίυΓΙβΓ ΤβχΙ άίβ δκβρδίδ νοη Μιττειδ,

Οπιηάζυ^β, ρ. 15 (ίηδΙ)βδ. Αηηι. 5
) νοΙΙαυί ζυ ΓβοηιίβΓΙί^βη. Ββί

Ζυ^ΓυηάβΙβ^υη^ άβΓ \ΥηοίΕΝδοηβη ΚβκοηδΙΓυκΙίοη κ.αηη άβΓ

ΑπΙΓα^ καθίσαι μοι χρηματιστάς Ιίαυηι ίη βίηβΓ εντευΕις βηΙηεάΙβη

^β\νβδβη δβίη, άίβ βϊνίά Ρ. Γαγ. 11 υ. 12 (2. δβο.) βηΙδρΓ&οηβ.
\νίΓ ηιϋδδβη σι. Ε. νίβΙηιβηΓ αηηβηηιβη, άαβ άίβ βΓδΙβ ?. (άίβ
δίοη αυδ Ι. 17 βΓ^ίηΙ) βοβηίαΙΙδ άαδ ΡβΙίΙ βηΙηίβΙΙ, άίβ Είη^εώβ
αη άβη Απολλώνιος ζυ ϋηβΓδβηάβη, άαβ αΙδο αυοη δίβ άίΓβκ.Ι

αη άβη Κόηί^ ^β^αη^βη ίδΙ.

Είη. 19. νοΓ ω άβΓ Ε&η^δδΙποη βίηβδ ΒυοηδΙαοβηδ, άβΓ ηι. Ε. ηυΓ

ζυ βίηβηι φ οάβΓ ψ ραβί.

Κοί. Π.

Είη. 7. ΓοΓηι νοη διεγγύησις οάβι% ηι. Ε. νΫαηΓδοηβίηΙίοηβΓ, νοη διεγ-

γυάν. Ζυ άίβδβηι Ββ^πίί: ΡΑκτδσΗ, Οπβοη. ΒυΓ^δοηαίΊδΓβοηι,

ρ. 113.
·

.

Είη. 10. ΕΙ\να: τη[ρεΐν καθαρόν άπό διεγ-] | γυημάτων?

Είη. 10. 11. Ζυ διεγγύημα οί. άίβ οβί ΡκεβιοκΕ, Γαοη\νόΓΙβΓηυοη δ. ν.

ζίΙίβΓΙβ ΕίΙβΓαΙυΓ. ϋοΓυηβΓ, άαβ διεγγύημα ίη ρΙοΙβπιαίδοηβΓ ΖβίΙ

δο\νοηΙ άίβ δααηηαίΊυηξ* άβδ Ρίαηάβδ \νίβ άίβ ρβΓδόηΙίοηβ ΗαίΙυη^
άβδ ΒυΓ^βη οβζβίοηηβη κ,αηη, οί. ίηδοβδοηάβΓβ ΡΑκτδοΗ Ι. ο.,

ρ
. 62, Αηηι. 3. — Εδ Ιίβ^Ι ηαηβ, Ι. 10. 11 ηιίΙ άβηι κατόχιμον

ποιήσαι άβδ νβΓδο Ι. 9 ίη ΖυδαηιηιβηΙιαη^ ζυ ηπη^βη υηά αη βίηβ

ΒβδοΜα^ηαηηιβ άβδ κλήρος ζυ άβηκ,βη, άίβ άίβ ΓοΙ^β άβΓ εγ

κλήματα άβδ ϋοιίηιαοηοδ ^β\νβδβη ίδΙ. διεγγυάν ΙίόηηΙβ άαηη

ηίβΓ ίηι δίηηβ νοη κατεγγυάν ^βΙ)ΓαυοΜ δβίη, \νίβ ίη Ρ. Ηίη. 48,

Ι. 3
. 4 (διεγγυημένοι κλήροι; ηίβΓζυ ΡΑβτδοη Ι. ο., ρ. 63 Αηηι.,

ρ. 124 Αηηι. 7
,

ρ. 309 Αηηι. 2). οί. αυοη Ρ. Τβη. I 53, 1. 25 £ί.

Είη. 11— 13. οί. άίβ νοΓηβηιβΓΙίυη^.
Είη. 14. ΙοΙι Ιαδ ε . τ . [ υηά ^ΙαυΜβ εύτύχει βΓ^&ηζβη ζυ κϋηηβη.

ϋίβ Εβδυη^ ίδΙ ίηάβδδβη δβηΓ υηδίοηβΓ, αυβη \νίΓά άίβ άβη
ΑηδοηΙυβ άβΓ έντευΕις ηϋάβηάβ ΟΓυβίοπηβΙ ηοοη ίη Ι. 13 ^β-
δΙαηάβη ηαοβη.
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Ναοη \ν. διβΜ άβΓ βΓδΙβ ΒυοηδΙαοβ ηιβηΓ \νίβ βίη α αυδ.
νίάτβ βΓ ε, δο \νϋΓάβ \ν. βΙ\νο. νβιηιυΙβη: έστ[ι δε της τοΰ

βασιλέως επιστολής .... τό] | άντίγραφον [τόδε.
Είη. 16— 18. ΖβίΙβπαηίέίη^β ηαοη ΓβοΜδ βίη^βΓϋοΙίΙ.
Είη. 20. ΝαοΙι ΓβοΜδ βίη^βΓυοΜ. ε \Υ.

νβΓ8θ.

Είη. 1. Είηκδ ίβηΙΙ Ναηιβ, ναΙβΓδη9ηιβ, ΕΙηηίκ,οη άβδ ΙΙαΓοηβη.

έπ]ιλάρχης ίδΙ αυδ^βδοηΙθδδβη άυΓοη δραΙίυηι (\ν)-
Ζυ Φίλων αΙδ Εροηγηι οί. ΡίΑϋΜΑΝΝ, Ρ. Οπιά. 8 ζυ Ι. 9;

ίβΓΠθΓ Ρ. ΓΓαηκί. 2, Ι. 9.

Είη. 2. Είηκ.δ ίβΙιΙΙ Ναηιβ άβδ ΑάΓβδδαΙβη, χαίρειν υηά Ναηιβ άβδ

ΕβδοίβΓδ.

Είη. 3. κατηγορή]ματα \ν. Μι Ιαδ ] . ατα.
Είη. 4. οΰτως, άαδ ίοη βΓδΙ ζυ βΓκβηηβη ^ΙαυηΙβ, ηαοΙι \ν. αυδ-

^βδοηΙοδδβη. \Υ. νβπηυΙβΙ βγιβΓ βίη ΑάνβΓη, άαδ ζύηι ΑυδάπιοΙί

Ι)Γίη^Ι, άα& άβΓ ΡβΙβηΙ νίβΙΙβίοΜ σ!βδ υηΓβοΜηιαβί^βη ΒβδίΙζβδ

1)βδι:ηυΙάί^Ι \νοΓάβη ίδΙ. Μ. Ε. νοΓ τ νίβΙΙβίοΜ π.

Είη. 5. 6. ΙηΙβΓβδδαηΙ ίδΙ άίβ ΕΓ\ναηηυη^ βίηβδ ίππικόν κριτήριον.
ο£. Ρ. Κβίη. 7 (= ΜιττΕιδ, ΟηΓβδΙ. Νι\ 16), \νο ίη Ι. 27 υηι άίβ
ΙυάϋίαΙυΓ άβδ επιστάτης των κατοίκων ίππέων ηαοη^βδυοΜ \νΪΓά.

Ζυ άβΓ ΓΓ9.^β άβΓ ηιϋιΙ&πδοηβη δοηάβΓ^βποΜδηαΓΙίβίΙ οί. ΜιΤτΕιδ,

0Γυηάζϋ^β, ρ. 12; Ρ. ΗαΙ., ρ. 96, Αηηι. 4.

Επι. 6. Εβδυη^ νοη \ν. δΙαΙΙ . ασαν μα των εγγ. Ζυ άβηι ΙβΙζΙβη
\νοΓΙ οβιηβΓΙίΙ \ν. : „λ ίδΙ ζ\ναΓ δβΙιΓ δθη\νίβπ^, υηά άαδ η ηιυβ

^&ηζ αη^βπβηβη δβίη, εώβΓ άβΓ Ζυδαηιηιβηηαη^ βΓίοΓάβΓΙ ίαδΙ

άίβδβδ \νοΓΙΛ οί. ηίβΓζυ ϋιττ., ΟΓ. ^Γ. ΝΓ. 90 (ΙηδοηπίΊ νοη

ΒοδβΙΙβ) Ι. 14: απέλυσε των ένκεκλημένων, υηά Ρ. Τβ1). I 124,
Ι. 23 ; ίβΓηβΓ άίβ ΙηδοηπίΙ εοΐδ ΗγραΙα 3. 0. IX, 2, ΝΓ. 7 ά Ι. 9—1 1 :

άπολελυμ[έναν] εϊμεν τάν πόλιν των Ύπαταίω[ν του] ένκλήματος.
Αυδ "ννιι.οκΕΝδ Εβδυη^ βΓ^ιΜ δίοη, άαβ βίηβ ΓΓβίδρΓβοηυη^ άβδ

ΡβΙβηΙβη βΓίοΙ^Ι \υαΓ. \ν. νβηνβίδΙ ηίβΓζυ αυί Ρ. Τβό. I 43,
Ι. 21: άπελύ&ημεν, οί. υηΙβη ζυ Ι. 13.

Ζυ άβη νβΓδοηίβάβηβη ΒβάβαΙυη^βη άβδ ΙβΓηιίηυδ έγκλημα:
Ρ. ΗαΙ., ρ. 55 αηά δαη ΝίοοΙό, βι-οβ' Απ:ηίν, Βά. 53, δ.-Α., ρ. 12,

Αηηι. 1.

ίίη. 7. Οη αηι δοηΙυβ άβΓ Ζβϋβ αυϊ ο ηοοη βίη ΒυοΙιδΙεώβ ίοΙ^Ι,
ίδΙ υηδίοηβΓ, αΙδο νίβΙΙβίοΜ δια τό, (\ν.).



46 Η. ί/Ε\ΥΑΙΛ):

Είη. 8. νοΓ σ, 1)ίδ ζυ ίηηι ηβΓαηΓβίοηβηά, βίη ΙίΙβίηβΓ δΙποη, άβΓ
ζυ άβηι νοΓηβΓ^βηβηάβη ΒυοηδΙαηβη ^βηοΎΙ; βΓ ραΜ ω. Ε.

καυτή ζυ βίηβηι η, νίβΙΙβίοΜ ζυ βίηβηι ω.

Είη. 9. ΒβδοηΙα^ηαηηιβ άβδ κλήρος, οί. ζ. Β. Ρ. Τβη. I 61 (η), I. 253.
ΝαηβΓβδ Ι)βί ΕΕδοϋιΕκ, Ι. ο., ρ. 226 ίϊ. δΙβήΙ ηίβΓ άίβ ΒβδοηΙα^-
ηαηηιβ ηήΙ άβη κατηγορήματα ίη Ζυδαηιηιβηηαη^Ρ Βτκυηάβη

\νίβ Ρ. Τβ1). I 14 υηά 53 Ιβ^βη άίβ ΓΓα^β ηαηβ, οί. ίηδ-
ηβδοηάβΓβ αυοη Τβη. I 27, Ι. 66. 67. νίβΙΙβίβηΙ ηαηάβΙΙ θδ
δίοη ΙιίβΓ υηη άίβ νοΓ^ϋη^β, άίβ ίη άβΓ εντευΕις εύδ έτπβάλλειν

τάς χείρας οηαΓακΙβπδίβΓΙ \νβΓάβη.

Είη. 11. αυ αηι Εηάβ άβΓ Ζβϋβ ζ\νβίΓβΙηαίΊ. 'νν'. ΜΙΙ άκο ίϋΓ ηιό^-
Ιίοη υηά άβηκΙ αη άκο'[λουθεΐν οάβΓ άκο [λούθως. ΚββηΙδ υη-

πιίΙΙβΙηαΓ ηβοβη άβΓ Ζβϋβ δοη\ναοηβ, υηάβυΙΙίοηβ δρυΓβη βίηβΓ

εώ^β\ναδοΓίβηβη δοηπΙΊ.

Είη. 12. ΙδΙ ζυ μετά φυλακής βίηβ ΓοΓηι νοη άποστέλλειν οάβΓ βίηβηι
&ηηΙίβηβη νβΓηυηι ζυ βΓ^&ηζβη? αϊ. Ρ. ΡαΓ. 62, ΚοΙ. III, Ι. 2;
Ρ. ΡβΙΓ. III, ΝΓ. 55 ο (ρ. 163), Ι. 4. 5; Ρ. Ηί1). 41, Ι. 2—4;
59, Ι. 3—5; 60, Ι. 6-8; 71, Ι. 10. 11.

ι,ίη. 13. περί τών αυτών. \Υκ-εκΕΝ δΙβΙΜ ηίβΓζυ υηΙβΓ αΙΙβηι νοΓ-
οβηαΚ ίοΙ§βηάβ νβπηυΙυη^ ϋΙ)βΓ άβη ΤαΙοβδΙαηά ζυΓ Βίδκυδδίοη,
άίβ ηι. Ε. ^Π)ββ \ναηΓδοηβίηΙίοηκβίΙ ΓϋΓ δίοη ηαΙ: Βοπηιαοηοδ

ηαΙΙβ δίοη ηβί άβιτι ΓΓβίδρΓυοη δβίηβδ Οβ^ηβΓδ, άβδ ΡβΙβηΙβη,

ηίβηΙ οβΓυηί^Ι υηά άίβ ΚΙα^β νοη ηβυβηι βΓηοηβη (Ι
. 10,

Τοΰ δέ Δ.). ΒαΓαυί ηαΙΙβ άβΓ ΒβαηιΙβ άίβδ αη°;βΙβηηΙ ηιίΙ
άβΓ Ββ^Γϋηάυη^, ηααη ηιϋδδβ άβηι δρπιοη ίοΙ^βη (Ι

. 11. 12).

Β. ηαΙ ΙΓοΙζάβηι άβη ΡΓοζββ \νίβάβΓ αυίζυηβηηιβη ^βδυοηΙ —

άίβδ \ναΓβ ^βΓαάβ άβΓ νοΓΙίβ^βηάβ ΓαΙΙ. Ναοη \ν. \ν&Γβ άίβ»
βίηβ ΡαΓαΙΙβΙβ ζυ άβηι ΤαΙηβδΙαηά άβδ Ρ. Τβη. I 43, \νο β1)βη-
ίαΙΙδ βίη ΓΓβίδρΓυοη βΓίΌΙ^Ιβ .(

Ι.

21) υηά άβΓ ΓΓβί^βδρΓοοηβηβ
υηι δοηυΙζ ^β^βη \νίβάβΓαυίηαηηιβ άβδ νβΓίαΙιΓβηδ ηαοηδυοΜ.

ΑΙΙβΓάχη^δ δβΙζΙ άίβδ νοΓαυδ, άαβ βδ δίοη ίη Τβη. I 43 ηίοηΐ

Ιβάί^Ιίοη υηι ,,άίδζίρΙίηαπδοήβ δβΙηδΙαηζβί^β βίηβδ ΒβαηιΙβη"

(Μιττειδ, ΟηΓβδΙ. ΝΓ. 46) ηαηάβΚ. \ν*. δΙϋΙζΙ δβίηβ Αυίΐαδδυη^
νοη Τβη. I 43 ίηδηβδοηάβΓβ αυί βίηβ ΚοηίβκΙυΓ, άίβ αυββΓ-
οΓάβηΙΗοη ηβδΙβοηβηά ίδΙ. δΙαΙΙ άβδ δίηηΙοεβη ώς ουθείς αν

άδικη ίη Ι. 35 νβπηυΙβΙ \ν. : ώς ούθείς άναδική[σει, υηΙβΓ

Ββπ.ιίυη^ αυί Ρ. ΒϋΙβ I 29, Ι. 4. Βαδ ΡβϋΙυηι ^βΜ άαηη ίη

Τβη. I 43 αΙδο άαηίη, ά»β ηίβηιαηά συκοφαντίας τε και διασι-

σμοΰ χάριν άβη ΡΓοζββ περι τών αυτών, άβ βαάβηι Γβ (Ι
. 37 υ. 22),

\νίβάβΓ αυίηβηηιβη δοΙΙβ.
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Ιοη ηιόοηΙβ ΙιίβΓζυ ηοοη αυί βίηβη \νβίΙβΓβη ΓαΙΙ ηίη\νβίδβη,
\νο βυβηίαΙΙδ βίη ΡΓοζββ περί τών αυτών ίη ΓΓα^β ζυ δΙβηβη

δοΙιβίηΙ: Ρ. ΡβΙΓ. III 36 α (= Μιττειδ, ΟηΓβδΙ. ΝΓ. δ), Ι. 20-27
(I
. 20 έάν δέ ή
ι

κρίμα δΙαΙΙ έάν δεηι κ. ?); οί. αυϋβπίβηι Ρ.
6κεΝγ. I11 (= Μ. ΟΙιγβδΙ. ΝΓ. 32), Ι. 7

. Μαη οβαοΜβ ίβΓηβΓ

Ρ. Εοηά\ II
,

ΝΓ. 354 (ρ. 164 ί.
) ν. 3. 10 ά. ΟιΓ., \νο ίη Ι. 17

βίη έγκλημα περι τών αύτών βπναηηΙ \νίπΙ, \νοΓαη δίοη άίβ
\νοΓΙβ αηδοΙιΙίβββη : τών νόμων κωλυόντων δις περί τοΰ αύτοΟ

κρίνεσθαι (οί. ηίβΓζυ (1ίβ 1)βίηαΙιβ \νόΓΙΙίοΙι ϋηβΓβίηδτΙηιηιβηάβ

ΓοΓηιυΙίβΓυη^ άβδ Ρπηζίρδ ηβί Ηβπηο^βηβκ, τέχνη ρητορική
(\νΑι.ζ, ΓΙιβΙ. ^Γ. III 18): δις γαρ περί τών αύτών κωλύουσιν ο

ί

νόμοι κρίνεσθαι). 0Ι) \νοηΙ αυοη Ρ. ΤοΓ. 7 ίη άίβδβη Ζυ-

δαηιηιβηηαη^ ^βηόΓΙ? (οί. Ι
. 8— 11 παραβάς τά — προστεταγμένα

περί τοΟ μηθέν καινίΣειν υηά άαζυ άβη ζίΙίβΓΙβη Ρ. Εοηά., Ι. 16). ϋβηι
καίδβΓζβίΙΙίοΙιβη ΡΓονίηζίαΙρΓοζββ ^βηόΓΙ αη Ρ. ΒΟ1ΠΙ 613 (2

.

δβο.).

\νι^οκΕΝδ ϋβυΙυη^ ίυΙιΓΙ ζυ βίηβιη άβΓ δοη\νίβπ^δΙβη ΡΓο-
οΙβηιβ άβδ ρΙοΙβηιίϋδοηβη ΡΓοζββΓβοΜδ, η&ηιΙίοη ζυ άβΓ ΓΓα^β,

ίη\νίβ\νβίΙ εΙβΓ ΟβάαηΙίβ άβΓ ΚβοηΙδκΓαίΊ ίηι ηβΙΙβηίδΙίδοηβη ΚβοΜ

Ιβηβηάϋ^ \ναΓ. Ζυ άίβδβηι ΡΓοηΙβιώ, ά&δ βη^ ηιίΙ άβηι άβΓ

συγχώρησις νβΓΙίηϋρίΊ ίδΙ, οί. ΟκΑι»ΕΝ\νιτζ, ΕΓΙ)δΙΓβίΙ αυδ άβηι

ρΙοΙ. Α^νρΙβη, ρ. 12 υηά άαζυ ΚοδοηΑκΕκ, ΒβΓΙ. ρηϋ. \ΥοοηβηδοηΓ.

1912, δρ. 1712 δθ\νίβ ΡΑκτεοη, δαν. Ζ. Βά. 33, ρ. 618 ί. Ζυ

άβηι ^ήβοηίδοηβη ΡΓοζββΓβοηΙ οί. ΤηΑιηειμ, ΚβοηίδαΙΙβΓΙϋπιβΓ,

4. Αυθ., ρ. 135 υηά Ειρδιϋδ, ΑΙΙίδοΙιβδ ΚβοΙιΙ υ. ΚβοΜδνβΓίαηΓβη,

ρ
. 953 ή°. ΓβΓηβΓ Μιττειδ, ΚβίοηδΓβοΜ υηά νοΙκδΓβοΜ, ρ. 134.

νοη άβη ΟυβΙΙβηδΙβΙΙβη ίδΙ ίηδοβδοηάβΓβ ίηΙβΓβδδαηΙ ϋβηιοδΙη.

ο. ΕβρΙ. XX, 147: ο
ί

νόμοι δ
'

ουκ εώσι δις προς τον αυτόν

περί τών αύτών ούτε δίκας οΰτ' εύθύνας οΰτε διαδικασίαν οΰτ'

άλλο τοιοΰτον ούδέν εϊναι.

Είη. 14. κ αηι Αηίαη^ \Υ. ΗίηΙβΓ συνεδρε ίδΙ, \νίβ αυο!ι αηι Εηάβ

άβΓ Ι. 15 άίβ ΟοβΓδοηίοηΙ άβδ ΡαρνΓυδ αη^βδρΓυη^βη, άαηβΓ

συνεδρε[ι] | [αν \ν. Ιοη δοηπβη συνεδρε | [ίαν.
Ζυ συνεδρεία οί. άίβ οβί Ρλϋι, Μ. Μευεκ, Ραρ. ΝβυΙβδΙ.,

ρ. 5
,

Αηηι. 14 ζίΙίβΓΙβη ΡαΓαΙΙβΙδΙβΙΙβη, ίηδοβδοηάβΓβ Τβ1). I 43,

Ι. 30. ϋίβ ηίβΓ Ι. 14. 15 ^βηαηηΙβ συνεδρεία \νίΓά διοη \νοϊιΙ

αυί βίηβ δίΙζυη^ άβδ ίππικόν κριτήριον ηβζίβΙιβη.

Είη. 15. νίβΙΙβίοΜ πε]ποικότι Ι. πεποιηκότι \ν. Ιοη ^Ιαυυβ βΙιβΓ:,

ποιή τώι.

Πη. 16.
·

δ[ο]κήι \ν.
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Ιηάΐοβδ.
(Ββί βΓ&ϊηζΙβη \νόιίβΓη ίδΙ (Ιίβ ΖβϋβηζίίΐβΓ βίη^βκΙαπιιηβΓΙ [ ].)

I. ΡβΓδοηοηηβπιεη.
ΒΓ. = ΒιυάβΓ, Γ. = ΡΥαυ, ΟΓ. = ΟΓοβναΙβΓ, Μ. = ΜυΙΙβΓ, 8. = δοΙιη, V. = ΥαΙβΓ.

Άγαθίς 6 2
, 3

Άγαθοκλήε Αγαθοκλέους, ί€ρεΟς 4 2

Αγαθοκλής V. άβδ Vοπ^εη 4 2
,
3

Αετός 5 [2], 10

Αλέξανδρος Κράτητος, Κυρηναΐος τ. έ
.

2 9
, 49 βΙ δαβρ.

Άνδρόμαχος 8
.

άβΓ Φιλουμένη 5 20, 21

Ανδρόνικος Νικάνορος, ίερεύς 1 2
, 52

Απολλώνιος, Μακεδών τριακοντάρουρος

κληροΟχος 1 6 βΙ δειβρ.

Απολλώνιος 7 Κ. I 14, 17
Απολλώνιος 3 34

Αρσινόη Σωσιβίου, κανηφόρος 2 5, 44

Άσσκληπιάδης ΒΓ. άβδ Ταρουθίνας 5 19

Δημήτριος V. άβΓ Φιλησώ 4 5

Διογένης 8. άβδ Πτολεμαίος 5 22

Διονύσιος V. άβδ Στράτων 3 1

Δωρίμαχος, λογευτής 7 Β. I. 14; V. 3
,

10

Δωρίμαχος 3 30

Δωρόθεος 6 2

Έμπεδίυυν V. άβδ Πτολεμαίος, 6γ. άβΓ

Πτολεμαίς 1 5
, 56; 2 37, 38

Έρμίας, Μακεδών τριακοντοίρουρος κλη-
ροϋχος 4 7

Ευπολις, Αθηναίος τών Φίλωνος 2 8
,

48 βΙ ϊαβρ.

Ζωίλος 6 2

Ζωίλος 7 Β. I 1

Θεοδότη Ρ. άβδ Ταρουθίνας 5 19

Θεοδώρα, Περσινή 3 3

Θεόδωρος, άρχιφυλακίτης 3 26

Θεοκλής Κορίνθιος τών Φίλωνος V. άβδ

Στάχυς 4 8

Θεόφιλος 5 VβΓδο 1 ; 6 1

Καλλίας Άμ . . . 3 9

Κράτης V. άβδ Αλέξανδρος 2 9, [49]

Νεοπτόλεμος Νουμηνίου, Πέρσης τ. έ

1 8 βΙ δαβρ.

Νικάνωρ 8. άβΓ Φιλουμένη 5 20

Νικάνωρ V. άβδ Ανδρόνικος 1 2
,

3
, 53

Νουμήνιος V. άβδ Νεοπτόλεμος 1 8
,

59

Παγώε Παναύτιος 4 9

Παναϋτις Παγώτος 4 9

Πατοΰ (δίο) Βι-. άβΓ Θεοδώρα 3 5

Πετεα ... 3 33
Πτολεμαίος Πτολεμαίου τού Στασικρά-
τους, ιερεύς 2 2

, 41

Πτολεμαίος 8. άβδ Έμπεδίων, V. άβΓ

Πτολεμαίς 1 [5], 56; 2 37

Πτολεμαίος Στασικράτους V. άβδ Πτολε

μαίος ίερεύς 2 2
,

3
, 42

Πτολεμαίος 5 21

Πτολεμαίς Πτολεμαίου τοΟΈμπεδίωνος,

κανηφόρος 1 5
, 55; 2 37

Σαραπίων 5 19

Σενώπις 3 15

Στασικράτης V. άβδ Πτολεμαίος, (ίΓ. άβδ

Πτολεμαίος ίερεύς 2 3
, 42

Στάχυς Θεοκλέους 4 8

Στράτων Διονυσίου Ήρακλεώτης τ. έ
.

3 1, 2

Σωσίβιος V. άβΓ Αρσινόη κανηφόρος

2 5, 45

Ταρουθίνας ΘράιΣ τών Άετοΰ 5 [2],

[10], 18; VβΓδο [1]; 6 1, VβΓδθ

Φιλησώ Δημητρίου, κανηφόρος 4 [5]

Φιλουμένη Μ. άβδ Νικάνωρ υ. Άνδρό
μαχος 5 20

Φίλων 2 9, [48]; 4 [9]; 7 V. 1

Ώρος ΌΕυρυγχίτης ίερόδουλος της

Θυήριος 2 10, 50 βΙ δαβρ.
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II. Κοηϊ&ε.
ΑΙβχαηάΘΓ.

Αλέξανδρος 1 3, 53; 2 3, 42; 4 3.

ΡΙοΙβηιαίοδ 8οΙβΓ.

Θεοί Σωτήρες 1 3, 53; 2 3, 42, 43.

ΡΙοΙβιηαίθδ ΡΙιϋίι(3βΙρΙι0δ.

Θεοί Αδελφοί 1 3, 53, 54; 2 4, 43; 4 3.

Αρσινόη Φιλάδελφος 1 4, 5, 55; 2 5, 44; 4 4, 5.

ΡΙοΙβιηαίοδ ΕυβΓ^εΙβδ I.

Πτολεμαίος και Βερενίκη θεοί Εύεργέται 1 1, 2, 51, 52; 2 1, 2, 40, 41 ;

4 1, 2.

Θεοί Εύεργέται 1 4, 54; 2 4, 43; 4 3, 4.

ΡΙοΙβηιαιοδ ΡΙιίΙορ;ιΙθΓ.

Βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοΰ Πτολεμαίου και Βερενίκης θεών Ευεργετών

έτους έβδομου 4 1,2

έτους ογδόου 2 1, 2, 40, 41

έτους ένατου 1 1, 2, 51, 52

Θεοί Φιλοπάτορες 1 4, 54, 55; 2 4, 5, 36, 43, 44; 4 4

βασιλεύς Πτολεμαίος 7 Β. II 16, 19.

III. Μοηβίε.
ΜαΙίράοηίδοΙιβ :

Περίτιος 2 6, 45; 4 5, 6

Δύστρος 1 17, 69; 2 20, 62

Πάνημος 1 5, 56

Ύπερβερεταϊος 2 35.

Α^νρΙίδοΙιβ :

Ά&ύρ 6 5

Φαρμοϋθι 3 13.

IV. Οεθ§Γ3ρΙΐΪ8θ1ΐβ5.
Αθηναίος 2 9, [48] Μακεδών 1 7, 58; 4 7

Βουβαστίτης (νομός) 7 Β. I 11 - ΌΕυρυγχίτης (βαΙ. νομός) 1 6, 57; 2 6,

Ήρακλεώτης της έπιγονής 3 2 39, [45]; 3 17; 4 6, [7]
ΘράιΕ δ [2], 10, 18 ΌΕυρυγχίτης 2 11, 50

Θώλθις 1 6, 56, 57 ; 2 6, 38, 45 ; 4 5, 6 Πέρσης της έπιγονής 1 8, 5!)

Κορίνθιος 4 8 Περσινή 3 4

Κυρηναίος της έπιγονής 2 10, [49] Πηλούσιον 7 Β. I 2, 11, 12
Λέσβιος 7 V. 2 Συρία 7 Β. I 6, 11.

V. ΒβΒίηίε, ΜίΙΐίδπδΟΐιεΒ.
άρχιφυλακίτης 3 27 ίππικόν κριτήριον 7 V. 5

έπιλεγέντες ίππεΐς 7 Β. I 1 κληροϋχος 1 7, 8, 59; 4 [8]
ήγεμών 1 7, 8, 59 ; 4 8 λογευτής 7 Β. I 5, 8, 9
ιδιώτης 2 9, 48, 49; 7 Β. II 1 τάγμα 7 Β. I [δ, 6]
ϊλάρχης 7 V. 1 χιλίαρχος 7 Β. II 8, 9
ίππαρχία 7 Β. I 8 χρηματισταί 7 Β. I 18.

8ϋζιιη85ΐ)βπβΜο (3βΓ ΗοΜβΙΙ). Λΐίΐχΐβΐι,ϊο, ρΙιΙΙ.-ΜβΙ. ΚΙ. )920. 14. Αΐ,ιι. 4



Η. 1,Ε«άι.ο:

VI. νΐι
άβροχος 1 12, 13, 15, 63, 64, 6δ,

06, 67

άδελφή 5 20

άδελφός 3 δ; 5 19, 21

άδολος 1 18, 70; 2 21, 63

αίΕ 5 [4], 13

άκίνδυνος 1 12, 63; 2 13, 53; 4 10, 11-

άλικα, τά δ 18, VβΓΗθ 5

αλλά 1 37, 90; 7 Β. Ι 10

άλλος 1 28, 47, 81, 102

άλοάν 2 27, 70

έίλώς 1 36, 89

άνάλαιμα 1 21, 73; 2 23, 66

άνάπαυμα 2 12, 52

ανοίγει ν 3 19

άντιγράφειν 7 V. 11

άντίγραφον 7 Β. II 15
άνυιτεύθυνος 1 34, 87

άΕιος 3 24, 25

άΕιοϋν 7 Β. I [13], [16]
άπαντάν 6 3

άπογράφεσθαι 5 2, 11, 18

απογραφή 5 [1], 9, VβΓδο 3

άποδιδόναι 1 16 βΙ δαβρ.; 2 [20], 24, 61,

66, 67

άπολύειν 7 V. 7

άποστέλλειν 5 Vβκο 2; 7 Β. I 13
άποτίνειν 1 [22], 43, 48, 74, 97, 103;

2 24, 32, 67, [78]

άποφέρειν 1 19, 20, 71; 2 23, 65

άργύριον 1 44, 98; 2 [33], [79]

άρνός 5 3, [13]

άρουρα 2 12 βΙ δ3,βρ. ; 4 11

άρτάβη 1 13, 23, [64], 75; 2 13, 14 βΐ

δαβρ.; 3 36; 4 11; 7 Β. I 10
άρχειν 1 10, 61; 4 12

άρχιφυλακίτης 3 27

άσπερμί 1 12, [63]; 4 10

άτοκος 1 [31], 83

άχυρον 2 26, 70.

βασιλεύειν 1 1, 51; 2 1, 40; 4 [1]
βασιλεύς 3 10; 7 Β. I 6, 12; II 1, 2,
16, 1!»

βασιλικός 1 28, 44, [45], 71, 99, 100;

2 [34], [79, 80]; 7 Β. I 18, 19

βεβαιούν 1 40, 42, 94, 96, 97; 2 29,

30, 31, 32, 74, 77

βοήθεια 3 12

βορρά 3 18, 19

βούλεσθαι 7 V. 15.

γεωμετρία 2 17, [56] (?
)

γή 1 13, 15, 65, 67; 2 16, 22, 30, 57(?),

04, 75

γίγνεσθαι 1 [13], 15, 18, 45, 65, 67, 70,

99, [100]; 2 21, [34], 64, [80]; 7

Κ. I 5; II 8, 12
γράφειν 1 21, 22, 43, 73, 97; 2 24,

[32], 07, 77; 6 2
;
7 Β. I 14, 16, 17

γυνή 3 15 ; 5 18.

δεϊσθαι 7 Β. I 12, [18]
δέλφαξ 5 [7], 16

διάγραμμα 1 25, [49], 77, 78, 105;
2 28, [73]

διαλύειν 6 1
διασαφεϊν 6 4

διδόναι 2 14, 55

διεγγυάν 7 Β. II 7

διεγγύηαα 7 Β. II 10, 11
δίκαιος 1 19, 71 ; 2 22, 65

δοκεϊν 7 V. 16

δραχμή 1 23 βΙ δαβρ. ; 2 26, 33, 69, [79] ;

3 6
,

7
, 22, 26

δρόμος 3 19

δυνατός 7 Β. I 7
.

εγκαλεΐν 6 2

έγκλημα 7 V. 7
,

8

είυυθός, κατά τό 1 [14], [66]

έκαστος 1 [23], 75; 2 15, 18, 25, 5δ,

59, 69; 4 11

έκεϊνος 7 Β. I 9

έκποιεΐν 1 37, 90

έκσπάν 3 17, 18, 28

έκφόριον 1 12 βΙ δαβρ.; 2 [13], 18 εΐ

κίιβρ.; 3 36; 4 11; 7 Β. I 10
έμφανίίειν 7 Β. I 18
ένιαυτός 1 9

,

60, 61; 2 7
, 40; 3 3ο;

4 11, 12

έντευΗις 7 Β. I [14], II 3
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«Έεϊναι 1 [34], 86

εΈεργάΣεσθαι 7 Β. I δ

εΊτειδή 7 Β. I 15, 17; II 2
επιβάλλειν 7 Β. I [15], 16
επιγεαφγεϊν 1 38, 39, 92

έπιγονή 1 8, 9, 60; 2 10, 50; 3 2

ίπιλεγειν 7 Κ. I 1

ΐπίτιμον 1 44, 98; 2 [33], [78, 79]
επιδεικνύναι 3 26

έπιφανής 3 10

επιφέρειν 1 50, 106; 2 [35]. [81]
εριον 3 25

εριφος δ 4, 14

έτοιμος 7 Β. I 3
ίτος ραδδίιτι

ευεργέτης 7 Β. I 13
εύρίσκειν 2 16, [57]

ϊχειν 1 30, 83; 2 27, 71; 3 3, 20

«ως 1 26, [40], 78, 94; 2 29, [74].

Σητεΐν 7 Β. I 4.

ήγεμών 1 7, 8, 59; 4 8

ήμερα 6 4

ήμιόλιον 1 48. 103, 104

ήαισυ 2 11, 51.

θεός 3 11; οί. υηΙβΓ II
θερισμός 1 10, [61]; 2 7, [46]; 4 12

θήλυς 3 7

θυρίς 3 18. 28.

ίδιος 1 [21], 72; 2 23, 66; δ 5, 15;

7 Β. I 7
ιδιώτης 2 9, 48, 49; 7 Β. II 1
ίερεύς 1 [2], 52; 2 2, 41 ; 4 2

ίερόδουλος (τής Θυήριος) 2 11, 51

ϊλάρχης 7 V. 1

ίππαρχία 7 Β. I 8

ίππεύς 7 Β. I 1
ίππικός 7 V. δ

ί·ππος 3 7.

καθαρός 1 18, 69, 70; 2 [21], 63

καΟίίειν 7 Β. I 18
καθότι β [-1]

καινός 3 7

καλάαη 2 26, 69, 70

κανηφόρος Αρσινόης Φιλαδέλφου 1 4,
55; 2 5, 36, 44; 4 4

καρπι·Σεσθαι 7 Β. I 7, 8; V. 4
καρπός 1 11, 26, 42, 62, 78, 96; 2 8,

[29], [31], [47], [73], 76; 4 13

κατασπείρειν 1 41, 42, 95: 2 30, 31,

58, [75, 76]

κατηγόρημα 7 V. [3], 8, 9

κατόχιμος 7 V. 9

κάτω 3 17

κλήρος 1 9, 18, 19, [28], 39, 41, 60,

70, 80, 93, 95; 2 12, 52; 3 35;

4 10; 7 Β. I 7, 10, 15; II 9. 10; V. [9]
κληροΟχος 1 7, 8, 59; 4 [8]

κοινός 7 Β. I 13
κομίΖεσθαι 1 26, 27, 33, 37, 40, 79, 86,

90. 94; 2 29, 74

κριτήριον 7 V. 5. 6

κρόκη 3 20

κυριεύειν 1 25, 78; 2 28, [73]

κύριος (8υΙ)δί.) 3 5

κύριος (Α·!).) 1 50, 106 ; 2 [34], [80]

κώλυμα 1 45, 99, 100; 2 [34], [80].

λαμβάνειν 7 Β. I [10]
λέγειν 3 31

λεία δ [I], 9

λογευτής 7 Β. I 5, 8, 9.

μάρτυς 1 [50], 106; 2 [35], [81]

μέρος 2 17, 57

μέτρησις 1 19, 71 ; 2 22, 65

μέτρον 1 19, 70; 2 22, 64

μήν 1 5, 17. 56, 68, 69; 2 6, 20, 45,

62; 3 [13]; 4 5, 6

μισθοϋν 1 6, 42, 57, 96; 2 6, 31, 46,

76; 3 8, 33; 4 7

μίσθωσις 1 10, 62; 4 [12]

μνά 3 21.

νικηφόρος 3 1 1

νόμισμα 1 31, 84; 3 6

νομός 1 [57] ; 2 39; 4 6, 7

νΟν 7 Β. I [9].

οικία 3 14

οίχεσθαι 3 20

δλος 1 9, 60; 4 10

4·
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όλυρα 7 Β. I 10
όμολογεϊν 1 [30], 82; 3 1

8πως 6 [1]; 7 Β. I 14

όστισοϋν 1 [29], 81

ουδείς 7 Β. I [δ]
οϋπω 1 7, 58, 59; 4 8

οΰτος 5 6, 16, 20.

παραγγέλλειν 6 3; 7 Β. I 3

παραδέχεσθαι 1 13, 14, 65

παρακούειν 7 Β. I 17

παραχρήμα 1 [47], 103

πατήρ 5 19, 20, 21

πλέω 2 16, 57

πλήν 1 12, 63

ποιεΐν 7 V. 9, 15 (?)

πράϊις 1 24, 48, 76, 104; 2 27, 71

πράσσειν 1 25, 27, 49, 77, 79, 105;

2 28, 72

πρόβατον 5 [3], 7, 12, VβΓδο 5

πρόδομα 1 [31], 46, 47, 83, 102

προσδεχεσθαι 1 36, 89

προσοφείλειν 1 37, 38, 47, 91, 102, 103

πρότερον 7 Β. I 15
πρό τοϋ — ή 1 [33], 85, 86

πυρός 1 12, 23, 64, 75; 2 13 βΙ δαβρ.;

3 36; 4 11

πωλεΐν 1 36, 89.

ρωννύναι 6 4.

σινδών 3 25

σιτικός 1 38, 91, 92

σίτος 1 17, 18, [35], [69], 87, 88:

2 21, 63

σκήψις 7 Β. I *
σπέρμα 2 13, 14, [19], 53, 55, 60

σπόρος 1 9, 10, 61; 2 7, 46, 47; 4 [12]

οτρατεύεσθαι 7 Β. I 4
συγγράφειν 1 16, 67, 68; 2 19, 61

συγγραφή 1 50, 105, 106 ; 2 34, 80

συμβαίνειν 7 Β. I [3]

συνεδρεία 7 V. 14, 15

συνστρατεύεσθαι 7 Β. I 2, 6, [12]
συντοίσσειν 1 20, 72

σωτήρ 3 11; 7 Β. I 13
σωτηρία 7 Β. II 13.

τάγμα 7 Β. I [5, 6]
τάσσεσθαι 2 17, 58, 59; 6 4

τηρεΐν 7 Β. II 10 (V
)

τιμή 1 22, 23, [36], 74, 75, 88; 2 25, 68;

3 21, 22, 24

τοιούτος 7 Β. I 7

τοκάς 5 [6], 16

τόμιος 5 [7], 17

τοπαρχία 3 17, 27

τράγος 5 [5], 14

τριακονταρουρος 1 7
, [58]; 4 7
, 8

τρόπος 1 29, 81

τυγχάνειν 3 11: 12; 7 Β. Π [12].

υίός 5 20, 21

ύπάρχειν 5 [5], 15; VβΠίο [4]

υπολογεΐν 1 29, [34, 35], [40], 81, 82,

87, 93

ύς 5 [6], 16.

φαίνεσθαι 7 Β. I 12
φροντίΣειν 6 [1]

φυλακή 7 V. 8
, 12.

χαίρειν 5 VβΓδο [2]; 6 1

χαλκικός 1 38, 92

χαλκός 1 31, 83, 84; 3 6

χείρ 7 Β. I 15, [17]
χιλίαρχος 7 Β. II 8, 9

χόι (άα,Ι.) 1 19, 71 ; 2 22, 64

χρεία 2 15, 56; 5 [6], 15; 7 Β. I 5

χρηματισταί 7 Β. I 18
χρόνος 7 Β. I 9

χωρίς 2 60.

ωραία 7 Β. I 3
, 4
.
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Ιηϊϊ&Ιί.

δβϊΐε

VοηνοΓί 2

1. ΑηΙίοηΓβΙί.<3θηεΓ ΡΜηΙνβΓΙπι;* 214/3 3

2. ΡηοηΙνβγΙπι^ 215/4 . . . . 16

:!
.

ΓΓα^ιηβηΙβ νοη ΙΙγΙίυηάβη 213 2 ? 2+

4. Ραοη1νογΙια£ 216,·δ 27

Γ)
,

άπογραφή 242/1 28

ι·). ΑιηΙΙκΙιβδ 8οΙιΓβίΙ)βιι Ι)βΙΓ. διοίλυσις 244/3 V 34

7
.

ϊντ£υΗις. ΖβίΙ ΰβδ ΡηίΙοραΙογ (ηηοΙι 217) 36

Ιπάίοβδ 48
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11. ΡΕηκχΕ, ΕυοΕΝ. ΚίοΜΙίηίβη ζυγ ΤβχΙ^βδΙαΙίυη^ άβΓ υπβοηίδοηβη
Οβοροηίοα. Μ. 1.
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12. ΑμμΑνν, ΗΕκμΑνν. νοηι άορρβΙίβη 8ίηη άβΓ δρΓαοηϋοηβη ΡοΓπιβη.
Μ. 1.60.

13. ΙλΕκιοη, ΒκυΝ0. ΖυΓ ΕΐηΓϋηΓυη^ ίη άίβ ίηάίδοηβ οίηηείηιίδοηβ 8ρΓαοη-
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